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FAQ - Program Wakacje z Fundacją ORLEN 2020 
 
 
1. Kto może ubiegać się o dofinansowanie wypoczynku? 

O dofinansowanie do wypoczynku letniego mogą ubiegać się rodzinne domy dziecka i placówki 
opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, które są zarejestrowane w naszej wewnętrznej bazie i 
stale z nami współpracują.  
 

2. Czy dzieci biologiczne również obejmuje dofinansowanie? 
Dofinansowanie jest skierowane dla całej rodziny, zarówno dla dzieci będących w pieczy jak i 
dzieci biologicznych. Tak jak w organizowanych przez nas wyjazdach wypoczynek sfinansowany 
przez Fundację skierowany jest do rodziców, wychowanków oraz dzieci biologicznych. W 
wypoczynku nie mogą uczestniczyć inne osoby takie, jak: wnuki, dzieci znajomych czy rodziny. 

 
3. Jaka może być maksymalna wysokość darowizny? 

Maksymalna kwota, o jaką można się ubiegać w ramach wypoczynku wyjazdowego wynosi 8 
tysięcy złotych, a w przypadku wakacji w mieście 4 tysiące złotych. Kwotę we wniosku wpisuje 
Wnioskodawca, a zarząd decyduje o wysokości kwoty w zależności m.in. od ilości dzieci. 

 
4. Czy można złożyć wnioski na obie formy wypoczynku? 

Nie. Zgodnie z Regulaminem Programu Wakacji można aplikować tylko na jedną z wybranych form 
wypoczynku wakacyjnego. 
 

5. Czy można wnioskować o dofinansowanie samego noclegu bez wyżywienia? 
Tak, można wnioskować o dofinansowanie samego noclegu. 
 

6. Czy można wykorzystać dofinansowanie na kilka różnych wyjazdów? 
Nie, dofinansowanie jest przeznaczone na jeden kilkudniowy wyjazd. 
 

7. Czy dofinansowanie może być przeznaczone na wyjazd samego dziecka np. na kolonie? 
Tak, może być również przeznaczone na taki wyjazd. Musi to być wyjazd udokumentowany 
fakturą na prowadzącego RDD/Placówkę. 

http://www.fundacja.orlen.pl/


 

Fundacja ORLEN  z siedzibą w 09-411 Płock, przy ul. Chemików 7 jest organizacją pożytku publicznego, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037031, 
REGON: 611330322, NIP: 774-26-91-813 

 
8. Jeżeli w ośrodku, w którym mamy zarezerwowany nocleg nie oferują wyżywienia to czy można 

skorzystać z oferty w innym ośrodku? 
Jeżeli ośrodek nie oferuje wyżywienia to można skorzystać z innego ośrodka w tej samej 
miejscowości, gdzie takie wyżywienie można wykupić. Musi to być jednak faktura zbiorcza, czyli 
za wszystkie dni, w których korzystali Państwo z cateringu. 
 

9. Co w przypadku, gdy otrzymaliśmy grant na komputer, a termin rozliczenia jest do 30 lipca? Czy 
dopiero po tym czasie można wnioskować? 
Termin 30 lipca jest terminem ostatecznym, w którym należy wysłać rozliczenie. Można zrobić to 
także wcześniej. Wniosek można złożyć w każdym momencie. Jeżeli zostaną Państwo w toku 
rekrutacji wstępnie zakwalifikowani, będziemy sprawdzać konkretne rozliczenie czy jest 
poprawne i do zaakceptowania. 
 

10. Co w przypadku gdy jeszcze nie dotarła do mnie umowa, a chcę się rozliczyć? 
Może zdarzyć się tak, że umowa nie została jeszcze do Państwa odesłana. Mimo to, jeśli otrzymali 
Państwo środki można już się rozliczyć wypełniając załączniki dołączone do umowy i dołączając 
właściwie opisane kopie faktur i potwierdzenia przelewów. 
 

11. Otrzymaliśmy darowiznę na kartę paliwową, która ma dłuższy termin rozliczenia i nie została 
jeszcze wykorzystana. Co w takiej sytuacji? 
W takim przypadku prosimy o maila z taką informacją i podanie nr umowy i będziemy 
rozpatrywać to indywidualnie. Tyczy to się również innych zobowiązań z dłuższym terminem 
rozliczenia. 

12. W jaki sposób otrzymamy dofinansowanie jeśli się zakwalifikujemy? 
Środki będą przekazane poprzez umowę darowizny, którą będzie trzeba podpisać i odesłać. 
Następnie otrzymają Państwo środki na koncie. 
 

13. Czy dopiero po otrzymaniu środków możemy wyjechać na wypoczynek? 
Nie, można wnioskować o wypoczynek, który mają Państwo już zaplanowany. Będzie możliwość 
akceptacji wyjazdów, które rozpoczęły się zanim została przyznana darowizna, ale nie wcześniej 
niż przed rozpoczęciem programu. 
 

14. Czy w ramach wypoczynku w mieście możemy zakupić basen? 
Tak, jest taka możliwość. Proszę opisać we wniosku na co konkretnie chcą Państwo przeznaczyć 
ewentualną darowiznę.  
 

15. W jaki sposób możemy rozliczyć koszty dojazdu? 
W przypadku transportu miejskiego – bilety PKP lub faktury w przypadku internetowego zakupu. 
W przypadku podróży samochodem można rozliczyć koszt paliwa, ale tylko poprzez wystawienie 
faktury. 
 

16. Czy każdy może otrzymać takie dofinansowanie? 
Nie, dofinansowanie odbywa się na zasadzie rekrutacji – w zależności głównie od tego, kto był 
najdawniej na wypoczynku organizowanym prze Fundację. 
 

17. W jaki sposób można aplikować o dofinansowanie? 
Aplikować można poprzez specjalne wnioski dostępne na stronie: 
https://fundacja.orlen.pl/PL/Aktualnosci/Komunikaty/Strony/Wakacje-z-Fundacj%c4%85-
ORLEN.aspx 
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18. Do kiedy można składać wnioski? 
Program trwa do 17 sierpnia, jednak przy dużej ilości wniosków możliwe jest jego wcześniejsze 
zakończenie. 


