
 
 

 

       

       

 

 Warszawa, 7 lutego 2020 r. 

MATERIAŁ PRASOWY 

 

427 tysięcy złotych wsparcia dla WOŚP  

od sieci Circle K i jej klientów  

Sieć stacji Circle K już po raz trzeci zagrała z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Klienci 

firmy od 20 grudnia do 30 stycznia mogli wspierać WOŚP, wrzucając datki do puszek na 

stacjach w całej Polsce. Dodatkowo, Circle K wsparło 30. Finał darowizną oraz 

dodatkowymi środkami pieniężnymi na Moto Orkiestrę. To wszystko pozwoliło zebrać 

łącznie kwotę 427 tysięcy złotych, dzięki której udało się wesprzeć tegoroczne cele Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Cieszy mnie zaangażowanie naszych klientów i pracowników w działania na rzecz społeczności, 

z przyjemnością przekazujemy zebraną kwotę w ręce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Zaangażowaliśmy się w tegoroczną zbiórkę na kilka sposobów – udostępniając puszki na 

naszych stacjach, czy sponsorując jeden z największych eventów w dniu Wielkiego Finału, czyli 

Moto Orkiestrę. Wspólnymi siłami wsparliśmy kwestę środków, które pomogą WOŚP zapewnić 

jak najwyższy standard diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci w polskich szpitalach. To jedno z 

wielu działań społecznych, które prowadzimy w Circle K, by pomagać na okrągło - mówi Rafał 

Droździak, szef marketingu i komunikacji Circle K Polska.  

W okresie 20 grudnia – 30 stycznia na stacjach Circle K w całej Polsce można było przekazywać 

datki na WOŚP, korzystając ze specjalnie do tego przygotowanych puszek. To już trzecia edycja, 

w której uczestniczy firma i poza zbiórką na stacjach paliw prowadzi dodatkowe działania na rzecz 

fundacji. 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. Ponadto, sieć stacji paliw została głównym sponsorem tegorocznej Moto Orkiestry 

– corocznej imprezy motoryzacyjnej, która odbywa się w dzień Wielkiego Finału. Wydarzeniu na 

terenie Automobilklubu Polski w dzielnicy Bemowo towarzyszyły liczne atrakcje, takie jak 

przejazdy z zawodowymi kierowcami, kącik rajdowy dla najmłodszych, Park Maszyn z perełkami 

wprost ze świata motosportu, m.in. z rajdów, wyścigów czy driftu, oraz licytacje wyjątkowych 

przedmiotów, które zasiliły skarbonkę WOŚP. Współpraca z Fundacją WOŚP to kolejne działania 

firmy na rzecz odpowiedzialnego biznesu, odpowiadające celom zrównoważonego rozwoju.  

Hasłem przewodnim 30. edycji zbiórki organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej 

Pomocy było „Przejrzyj na oczy”, a przekazana przez Circle K kwota pomoże Fundacji zapewnić 

jak 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: 
 
Monika Warniełło 
Grayling Poland 
tel. +48 607 701 627 

e-mail: monika.warniello@grayling.com 
 
 
Magda Górnicka 
Grayling Poland 
tel. +48 601 319 745 

e-mail: Magdalena.Gornicka@grayling.com 
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