
 
 

 

       

       

 

 

 

Warszawa, 20 grudnia 2021 r. 

MATERIAŁ PRASOWY 

 

Circle K po raz trzeci zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy  

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

mogą wesprzeć WOŚP, wrzucając datki do puszek znajdujących się na stacjach w całej 

Polsce. Ponadto, firma wesprze 30. Finał, przekazując środki pieniężne, a dzięki 

dodatkowemu zaangażowaniu pracowników Circle K, kolejne złotówki zostaną przekazane 

na konto WOŚP.  

Już po raz trzeci gramy wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, najgłośniejszą orkiestrą 

świata, wspierając szczytny cel, jakim jest sfinansowanie sprzętu medycznego niezbędnego do 

walki o zdrowie najmłodszych. W tym roku będziemy wspólnie z Orkiestrą zbierać środki na rzecz 

zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Jestem dumny, że 

wraz z naszymi klientami oraz pracownikami ponownie jednoczymy się w tak słusznej sprawie. 

Już od 20 grudnia aż do wielkiego finału puszki WOŚP będą dostępne na większości stacji Circle 

K w różnych regionach Polski. Mam nadzieję, że podobnie jak w ubiegłym roku akcja spotka się 

z dużym zainteresowaniem i będziemy wspólnie zmieniać świat na lepsze – mówi Michał Ciszek, 

prezes Circle K Polska.  

Podobnie jak przy okazji poprzedniego finału Orkiestry do wspólnej gry dla WOŚP włączyli się 

również pracownicy Circle K. W ramach wolontariatu pracowniczego przedstawiciele Circle K 

wspólnie z WOŚP przygotowywali i pakowali do wysyłki puszki oraz pakiety materiałów dla 

sztabów. To już trzecia edycja, w której uczestniczy firma i poza zbiórką na stacjach paliw 

prowadzi dodatkowe działania na rzecz fundacji, angażując swoich pracowników. W ubiegłym 

roku Circle K przekazało datek za każdą godzinę zarejestrowanej aktywności fizycznej osób 

zatrudnionych w sieci, zaś w 2019 roku firma była częścią Moto Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

 

30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zagra już 30 stycznia 2022 r., a zebrane środki 

podczas zbiórki pozwolą fundacji zapewnić najwyższy standard diagnostyki i leczenia wzroku u 

dzieci. 

 

 
 

*** 
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 blisko 380 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 ponad 16 000 sklepów typu convenience i stacji paliw oraz zatrudnia ponad 130 000 pracowników. 



 
 

 

       

       

 

Akcje Alimentation Couche –Tard notowane są na giełdzie w Toronto (TSE). Więcej informacji można 
znaleźć na stronie: http://corpo.couche-tard.com/en/ 

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

 
 
Szczegółowych informacji udziela: 
 
Magda Górnicka 
Grayling Poland 
tel. +48 601 319 745 

e-mail: Magdalena.Gornicka@grayling.com 
 
Monika Warniełło 
Grayling Poland 
tel. +48 607 701 627 

e-mail: monika.warniello@grayling.com 
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