
 
 

 

       

       

 

Warszawa, 30 marca 2020 r. 

MATERIAŁ PRASOWY 

 

30 tysięcy ratowników medycznych i przedstawicieli służb 

mundurowych skorzystało z darmowej kawy na stacjach  

Circle K. Sieć przedłuża akcję do 15 kwietnia 

 

W ramach ogólnopolskiej akcji, którą Circle K zapoczątkowało 16 marca, już 30 tysięcy 

ratowników medycznych oraz pracowników służb mundurowych skorzystało z darmowej 

kawy na stacjach Circle K w całej Polsce. Dostrzegając ich wysiłek oraz potrzebę tego typu 

działań, firma podjęła decyzję o przedłużeniu akcji do 15 kwietnia. Tym drobnym gestem 

Circle K dziękuje wszystkim służbom zaangażowanym w walkę z koronawirusem.  

Do ogólnopolskiej inicjatywy, zapoczątkowanej przez Circle K, dołączyły również inne sieci stacji 

paliw w Polsce. Akcja skierowana jest do pracowników służb – Pogotowia, Straży Pożarnej, 

Policji, Wojska, Straży Miejskiej i Straży Granicznej i obowiązuje na wszystkich stacjach Circle K 

w Polsce.  

Nasza akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem wśród ratowników medycznych oraz 

pracowników służb mundurowych, co uświadomiło nam jak bardzo jest potrzebna i pożyteczna. 

W tej trudnej sytuacji, często ciepły napój jest jedyną chwilą oddechu dla przedstawicieli tych 

służb, którzy codziennie podejmują bardzo ciężką pracę, w trosce o nasze bezpieczeństwo i 

zdrowie. Ich walka nadal trwa, dlatego podjęliśmy decyzję o kontynuacji naszej akcji. To tylko 

drobny gest, którym chcemy im podziękować za zaangażowanie i wysiłek. Bardzo cieszy nas, że 

do tej inicjatywy dołączyły również inne sieci stacji paliw. Wierzę, że w tej trudnej sytuacji, 

działając razem i wspierając się nawzajem jesteśmy w stanie osiągnąć więcej – powiedział Michał 

Ciszek, Prezes Circle K Polska. 

 

*** 

O firmie Circle K Polska: 

Firma Circle K Polska (przed 1 kwietnia 2016 r.: Statoil Fuel & Retail Polska) obecna jest na polskim rynku 
od 1992 r. i prowadzi sieć ponad 350 stacji paliw na terenie całej Polski. Sieć ta obejmuje flagowe stacje 
własne, stacje segmentu ekonomicznego oraz stacje franczyzowe. Od 2012 r. właścicielem spółki Circle K 
Polska jest kanadyjska firma Alimentation Couche-Tard Inc.(Couche-Tard), jedna z największych na 
świecie firm działających w obszarze handlu detalicznego, w formacie convenience. Prowadzi ona 
działalność w Ameryce Północnej, Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. Ta kanadyjska firma posiada na 
świecie około 16 000 sklepów typu convenience i stacji paliw oraz zatrudnia ponad 120 000 pracowników. 
Akcje Alimentation Couche –Tard notowane są na giełdzie w Toronto (TSE). Więcej informacji można 
znaleźć na stronie: http://corpo.couche-tard.com/en/ 

http://corpo.couche-tard.com/en/


 
 

 

       

       

 

Zachęcamy do polubienia profilu na Facebooku Circle K Polska oraz śledzenia oficjalnego kanału na 
YouTube. 

 
Szczegółowych informacji udzielają: 
 
Anna Janiszewska 
Grayling Poland 
tel. +48 601 960 875 

e-mail: Anna.Janiszewska@grayling.com  
 
 
Izabela Kowalska 
Grayling Poland 
tel. +48 609 707 150 

e-mail: Izabela.Kowalska@grayling.com 
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