
 
 

 

       

       

 

Warszawa, 21 grudnia 2020 r. 

MATERIAŁ PRASOWY 

Circle K gra wspólnie z WOŚP  

Sieć stacji Circle K przyłączyła się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od dzisiaj 

klienci stacji Circle K w całej Polsce będą mogli wesprzeć WOŚP wrzucając datki do 

puszek znajdujących się na stacjach. Dodatkowo firma wesprze 29. Finał przekazując 

środki pieniężne, a dzięki aktywności sportowej pracowników Circle K, kolejne „kilometry” 

zasilą cel WOŚP.  

Jestem bardzo dumny, że w tym roku Circle K gra wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej 

Pomocy – najgłośniejszą Orkiestrą świata. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom - wsparciu, 

naszych klientów i pracowników, niezbędny sprzęt trafi na oddziały laryngologiczne w całym kraju. 

Od dzisiaj aż do wielkiego finału na większości naszych stacji w całej Polsce będzie można 

znaleźć puszki WOŚP. Gorąco zachęcam wszystkich do wspierania akcji – mówi Michał Ciszek, 

Prezes Circle K Polska.  

Akcję wsparcia WOŚP wspierają również pracownicy Circle K. Podczas dziewięciu tygodni 
aktywności, od 29 listopada aż do Finału 31 stycznia, Circle K przekaże na rzecz WOŚP datek 
za każdą godzinę zarejestrowanej aktywności fizycznej pracowników sieci. Dzięki czemu kolejne 
środki pieniężne zostaną przekazane na cel tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Circle K już po raz drugi wspiera WOŚP – w ubiegłym roku firma była częścią Moto Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 
 
Hasłem przewodnim 29 edycji zbiórki organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 
jest „Finał z głową”. Fundacja będzie się skupiać na zakupie sprzętu dla laryngologii, 
otolaryngologii i diagnostyki głowy.  
 
 

*** 
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 360 stacji paliw na terenie całej Polski. Sieć ta obejmuje 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:  https://corpo.couche-tard.com/en/  

Zachęcamy do polubienia profilu na Facebook i Instagram oraz śledzenia oficjalnego kanału na YouTube. 

Szczegółowych informacji udzielają: 
 
Patrycja Misztal 
Grayling Poland 
tel. +48 607 070 365 

e-mail: Patrycja.Misztal@grayling.com  
 

https://corpo.couche-tard.com/en/
https://www.facebook.com/CircleKPolska/
https://www.instagram.com/circlek_polska/?hl=pl
mailto:Patrycja.Misztal@grayling.com


 
 

 

       

       

 

 
Izabela Kowalska 
Grayling Poland 
tel. +48 609 707 150 

e-mail: Izabela.Kowalska@grayling.com 
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