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Warszawa, 23. marca 2020 

 
 

Ponad pół tysiąca wolontariuszy Citi wspiera ratowników w Warszawie 
i Olsztynie 

  
  

Ruszyła akcja #CitiVolunteers dla ratowników medycznych. Od 
poniedziałku ponad 300 ratowników w Warszawie oraz Olsztynie 
otrzymuje pełnowartościowy posiłek oraz żele do dezynfekcji, który 
dostarczane są m.in. dzięki wsparciu pracowników Citi w Polsce. To 
pomoc dla pierwszej linii frontu w walce z COVID-19 – podkreślają 
wolontariusze Citi w Polsce.    
  
Personel ratownictwa medycznego odgrywa dzisiaj kluczową rolę. Nie bez powodu mówi się o 
nich „cisi bohaterowie”, oni działają na pierwszej linii frontu. Ten posiłek to wyraz naszej 
wdzięczności dla ich bezcennej pracy – mówią wolontariusze Citi w Polsce - Oni ratują nasze 
życie i zdrowie, pracując w warunkach wysokiego ryzyka. Dzisiaj ratownicy pracują po 
kilkanaście godzin dziennie, a w sytuacji ograniczonej działalności barów, sklepów i wzmożonej 
liczby zgłoszeń – ten obiad to jeden z niewielu „pewnych” punktów ich dnia, podkreślają.    

  
Wolontariusze Citi w Polsce błyskawicznie zareagowali na trudną sytuację związaną z 
pandemią. Ponad pół tysiąca wolontariuszy zaangażowało się finansowo w przygotowanie 
ciepłych posiłków dla kilkuset pracowników ratownictwa medycznego w Warszawie i Olsztynie. 
Citi w Polsce (Citi Handlowy oraz Citibank Europe Plc) zobowiązały się akcję wesprzeć w 
kwocie co najmniej tak wysokiej, jak wysokość zbiórki jaką wolontariusze organizują wśród 
pracowników Citi w Polsce. W poniedziałek pomoc dotarła do 310 pracowników ratownictwa 
medycznego.  
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Dodatkowych informacji udziela: 
 
Dorota Szostek-Rustecka 
Prezes Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga 

E-mail: dorota.szostekrustecka@kronenberg.org.pl 
 
 
Marta Wałdoch, rzecznik prasowy, tel. 22 657 76 01 
E-mail: marta.waldoch@citi.com  
 
Zuzanna Przepiórkiewicz, specjalista ds.kontaktów z mediami, tel. 22 692 90 52 
E-mail: zuzanna.przepiorkiewicz@citi.com  
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Bank Handlowy w Warszawie SA to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca pod marką Citi Handlowy 
bogaty i nowoczesny asortyment produktów i usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Bank Handlowy 
obsługuje  5,7 tys. klientów korporacyjnych i ok. 680 tys. klientów indywidualnych poprzez nowoczesne kanały dystrybucji oraz 
sieć  21 oddziałów. W skład grupy kapitałowej Banku wchodzą takie podmioty jak: Dom Maklerski Banku Handlowego i Handlowy 
Leasing. Przynależność do Citigroup, największej na świecie instytucji finansowej, zapewnia klientom Banku Handlowego dostęp do 
usług finansowych w ponad 100 krajach.  
 
Citi (NYSE:C) to wiodąca globalna instytucja finansowa, obsługująca około 200 milionów rachunków klientów w ponad 160 krajach. 
Poprzez swoje dwie odrębne jednostki operacyjne: Citicorp i Citi Holdings, Citi obsługuje klientów indywidualnych, korporacyjnych, 
rządowych i instytucjonalnych zapewniając im bogaty wachlarz produktów i usług finansowych w zakresie bankowości detalicznej, 
bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, usług maklerskich i zarządzania aktywami. Dodatkowe informacje można uzyskać na 
stronie internetowej www.citigroup.com lub www.citi.com. 
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