
 

Najczęściej zadawane pytania – program ORLEN dla Strażaków  

 

1. Czy o darowiznę mogą ubiegać się wyłącznie jednostki zarejestrowane w Krajowym 

Systemie Ratowniczo – Gaśniczym? 

Nie. Każda jednostka Ochotniczej lub Państwowej Straży Pożarnej posiadająca numer NIP, 

może ubiegać się o darowiznę. 

2. Jaka jest maksymalna kwota, o którą można wnioskować? 

Fundacja nie ustaliła takiej kwoty. To, czy darowizna zostanie przyznana jest podyktowane 

kryteriami ustalonymi w regulaminie. 

3. Czy wymagany jest wkład własny? 

Wkład własny nie jest wymagany aby złożyć wniosek. Nie jest on również aspektem, który 

ma jakikolwiek wpływ na końcową ocenę wniosku. 

4. Czy w ramach programu można złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu wozu 

strażackiego? 

Tak, można. Zakup ten mieści się w kategoriach wyszczególnionych w regulaminie.  

5. O jaką kwotę najlepiej wnioskować? 

To czy darowizna zostanie przyznana jest uzależnione wyłącznie od jakości argumentacji, 

którą Państwo przyjmą, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów przyjętych w regulaminie. 

6. Czym jest data zakończenia działania? 

Jest to termin, do którego powinny zostać wystawione wszystkie faktury związane z realizacją 

projektu.  

7. Czy ze środków programu można zakupić używany sprzęt? 

Tak można to zrobić. Koniecznie jednak musi zostać wystawiona faktura dotycząca tego 

zakupu. 

8.  Co zrobić, jeżeli zapomniałem/zapomniałam hasła? 

W takim wypadku istnieje możliwość odzyskania hasła. Ikonę, która to umożliwia, znajdą 

Państwo pod panelem logowania na stronie: https://grantydarserca.orlen.pl/#/login  

9. Czy istnieje możliwość stworzenia wersji roboczej wniosku? 

Tak, istnieje możliwość stworzenia wersji roboczej, która w systemie będzie nazwana jako 

„draft”. 



 

10. Czy wnioskować o darowiznę jednostki mogą z całej Polski?  

Tak, program ma charakter ogólnopolski. Wnioskować mogą jednostki z całej Polski.  

11. Gdzie można znaleźć wzór budżetu, według którego należy przygotować kosztorys projektu  

Wzór kosztorysu znajduje się w treści wniosku.  

 

12. Czy jeżeli jestem beneficjentem innego programu prowadzonego przez Fundację ORLEN, 

mogę wnioskować również o darowiznę w programie „Orlen dla Strażaków”? 

Niestety nie. Możliwość złożenia wniosku o darowiznę w programie „ORLEN dla Strażaków”, 

nie jest dostępna, dopóki poprzednia otrzymana darowizna nie zostanie rozliczona.  

13. Przy rejestracji jednostki pojawia się komunikat, iż numer NIP jednostki został zajęty. 

Dlaczego tak się dzieje? 

Oznacza to, że jednostka jest już zarejestrowana w naszym systemie. W takim wypadku, 

należy się zalogować używając numeru NIP i wcześniej stworzonego hasła. Jeżeli 

Wnioskodawca nie ma pamięta hasła istnieje możliwość jego przypomnienia. Należy wybrać 

przycisk „odzyskaj hasło”, który znajduje się pod panelem logowania na stronie: 

https://grantydarserca.orlen.pl/#/login 

14. Na ekranie pojawia się komunikat, iż nie znaleziono programów, w których możesz złożyć 

wniosek. Co jest powodem? 

Prawdopodobnie oznacza to, że jednostka złożyła już wniosek w innym programie 

realizowanym przez Fundację (np. „Moje miejsce na Ziemi” lub „darowizny dla organizacji”. 

W takim wypadku musi on zostać rozpatrzony przez Zarząd Fundacji, a następnie, jeżeli 

darowizna jest przyznana również poprawnie rozliczony. Dopiero wtedy będzie można złożyć 

kolejny wniosek do Fundacji.  

15. Co należy zrobić, gdy złożono wniosek w niepoprawnym programie? 

Istnieje możliwość wycofania wniosku – aby to zrobić należy skontaktować się z Fundacją. 

Adres mailowy: fundacja@orlen.pl, telefon: 22 778 08 53 lub 665 560 237. 

16. Dlaczego nie można zapisać profilu organizacji? 

Prawdopodobnie przekroczono limit znaków w polu „Opis działalności organizacji”. Należy 

skrócić ten opis.  

17. Co oznacza sformułowanie „Zawodowe jednostki Straży Pożarnej”? 

Termin ten dotyczy Państwowych jednostek Straży Pożarnej (PSP).  
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