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I. DANE FUNDACJI: 
1. Nazwa Fundacji: Fundacja „ORLEN - DAR SERCA”. 
2. Adres: ul. Chemików 7, 09 – 411 Płock. 

Data rejestracji: 20 sierpnia 2001 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja została wpisana do 
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych Zawodowych, Fundacji oraz 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000037031. 

3. Nr REGON: 611330322. 
4. Rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 9133Z 

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
5. Nr NIP: 774-26-91-813. 
6. Organ nadzoru: Minister właściwy w sprawach zabezpieczenia społecznego. 
7. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej (zgodnie z § 12 Statutu). 

 
 

II. WŁADZE FUNDACJI: 
 
Rada Fundacji 

Na dzień 31.12.2018 r.  Radę Fundacji stanowią: 

 Przewodnicząca Rady:  Agata Górnicka    

 Zastępca Przewodniczącej Rady: Barbara Hajdas 

 Członkowie Rady: 
 

1 stycznia 2018 r. -  5 marca 2018 r.  6 marca 2018 r.- 31 grudnia 2018 r.  

o Dorota Jamiołkowska 
o Wojciech Wojciechowski 
o Michał Skuza 
o Marek Trosiński 
o Piotr Szpakowski (do 5.03) 
o Anna Lewandowska-Romanowska 

(do 5.03) 
o Piotr Siemion (do 5.03) 

 

o Sebastian Bojemski 
o Dorota Jamiołkowska 
o Adam Burak 
o Marta Marchewicz 
o Anna Ziobroń 
o Barbara Hajdas 
o Agata Górnicka (od 9.04) 

 

 

Zarząd Fundacji 

W skład Zarządu Fundacji w roku 2018 wchodziły następujące osoby: 

 

1 stycznia 2018 r. – 13 marca 2018 r.   13 marca 2018 r. – 19 września 2018 r.  

o Iwona Tandecka- Prezes Zarządu 

o Barbara Tęcza- Członek Zarządu  

o Marta Lau- Prezes Zarządu 

o Wioletta Kandziak- Członek Zarządu 

o Joanna Skalska - Członek Zarządu 
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19 września 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.   

o Katarzyna Różycka- Prezes Zarządu 

o Wioletta Kandziak - Członek Zarządu  

o Joanna Skalska – Członek Zarządu  

 

III. INFORMACJE O ZASADACH, FORMACH I ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI: 
 

Korporacyjna Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” jest organizacją pożytku publicznego, powołaną 
w 2001 r. do realizacji społecznej misji Fundatora – Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. 
Fundacja działa w oparciu o Ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz o statut. Zgodnie 
z § 10 Statutu, Fundacja jako organizacja pożytku publicznego wykonuje zadania  
w zakresie:  

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;  

2) działalności charytatywnej;  

3) podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

4) działania na rzecz mniejszości narodowych;  

5) ochrony i promocji zdrowia;  

6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;  

7) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;  

8) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  

9) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;  

10) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;  

11) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;  

12) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;  

13) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;  

14) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;  

15) ratownictwa i ochrony ludności;  

16) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;  

17) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami;  

18) promocji i organizacji wolontariatu;  

19) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 
pozarządowe oraz inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego, w zakresie określonym w pkt. 1 – 18. 

 

Zgodnie z § 11 Statutu Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji; 
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2. udzielanie wsparcia finansowego na realizację działań istotnych ze względu na cele Fundacji oraz 
pozafinansowego (w szczególności rzeczowe, organizacyjne, techniczne i inne) na wsparcie 
działań zgodnych z celami Fundacji;  

3. wspieranie finansowe i pozafinansowe podmiotów i organizacji powołanych do realizacji celów 
zgodnych z celami Fundacji oraz osób fizycznych w kraju i za granicą; 

4. udzielanie stypendiów i ustanawianie nagród; 

5. organizowanie i finansowanie akcji społecznych, szkoleń, konferencji, prezentacji, wydawanie 
publikacji; 

6. inicjowanie, przeprowadzanie, promowanie i wspieranie programów edukacyjno-informacyjnych, 
służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji; 

7. inicjowanie, przeprowadzanie i wspieranie programów badawczych mających dostarczyć wiedzę 
istotną ze względu na cele Fundacji;  

8. współpracę z instytucjami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi 
w zakresie określonym w § 10 Statutu. 

 

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W 2018 R.:  

 

W okresie sprawozdawczym Fundacja realizowała swoje cele statutowe przez: 

1. Prowadzenie projektów na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka: 

 udzielanie stypendiów najzdolniejszym i najbardziej aktywnym sportowo 
wychowankom Rodzinnych Domów Dziecka; 

 organizację wypoczynku letniego i zimowego dla całych Rodzin; 

 działania ukierunkowane na wsparcie Rodzin i wychowanków we współpracy 
z Fundatorem; 

 udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej Rodzinnym Domom Dziecka. 

 
2. Prowadzenie programów stypendialnych: 

 

 udzielanie stypendiów najzdolniejszym uczniom gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu Płocka i powiatu płockiego; 

 kontynuowanie stypendiów w programie stypendialnym „Mistrzowie CHEMII” 
adresowanym do młodzieży wybitnie utalentowanej w zakresie nauk ścisłych; 

 udzielanie stypendiów najzdolniejszym uczniom gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych  - dzieciom  pracowników, zmarłych pracowników, emerytów 
i rencistów PKN ORLEN i spółek GK; 

 udzielanie stypendiów w programie „Bona Fide” adresowanym do studentów, którzy 
zakwalifikowali się na studia II stopnia na jednej z 50 zagranicznych szkół wyższych z 
tzw. listy szanghajskiej na kierunki studiów takie jak: administracja publiczna, 
zarządzanie w sektorze publicznym, ekonomia, stosunki międzynarodowe, 
politologia, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne lub im pokrewne; 

 realizacja programów stypendialnych we współpracy z Fundatorem. 
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3. Prowadzenie programów grantowych: 

 

 program wsparcia jednostek Zawodowych i Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez 
dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do walki z pożarami, klęskami 
żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami; 

 program „Moje miejsce na Ziemi” wspierający mieszkańców w działaniach na rzecz 
ich społeczności lokalnych; 

 program „Czuwamy! Pamiętamy!” mający na celu przywrócenie pamięci o 
bohaterach II Wojny Światowej poprzez rewitalizację Miejsc Pamięci. 

 

4. Wsparcie finansowe i rzeczowe udzielane innym podmiotom  w realizacji zadań związanych z: 

 szeroko rozumianym bezpieczeństwem, 

 kulturą, nauką i tradycjami narodowymi, 

 udzielaniem pomocy finansowej i rzeczowej osobom fizycznym, znajdującym się 
trudnej sytuacji materialnej, 

 działaniem na rzecz społeczności lokalnych, 

 edukacją i wychowaniem, 

 kulturą fizyczną i sportem. 

 

WSPARCIE RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA 
 
  
Wsparcie Rodzinnych Domów Dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego jest 
jednym z priorytetowych zadań podejmowanych przez korporacyjną Fundację  „ORLEN - DAR SERCA”.  
Fundacja pomaga w edukacji dzieci prowadząc od 2009 r. program stypendialny skierowany do 
najzdolniejszych podopiecznych tych placówek. Od 2017 r. program został rozszerzony o moduł 
sportowy, promujący zainteresowania osiągających sukcesy sportowe dzieci. Kilkunastoletnią już 
tradycję ma służący wzajemnej integracji program związany z organizacją zimowego i letniego 
wypoczynku, od 2003 r. zapraszamy całe rodziny na wypoczynek wakacyjny, a od 2012 r. zimowy. 
Fundacja wspiera także Rodzinne Domy Dziecka w codziennym funkcjonowaniu, przekazując 
darowizny na dodatkowe zajęcia edukacyjne, leczenie i terapię dzieci, zakup wyprawek szkolnych, czy 
też dojazdy. 

 

PROGRAM STYPENDIALNY DLA WYCHOWANKÓW RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA 

 

Po raz kolejny Fundacja ogłosiła program stypendialny dla podopiecznych Rodzinnych Domów 
Dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Tak jak w roku ubiegłym program 
był podzielony na dwa moduły: naukowy i sportowy. O stypendium wnioskować mogli uczniowie, 
którzy we wrześniu rozpoczęli naukę w 6 i 7 klasie szkoły podstawowej, w szkole ponadgimnazjalnej, 
lub są uczniami gimnazjów. Aby otrzymać stypendium naukowe, należało posiadać średnią ocen co 
najmniej na poziomie 4,5 (lub minimalnie 3,5 gdy uczeń posiadał inne szczególne osiągnięcia). Z kolei 
o stypendium sportowe starać się mogli uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym osiągnęli 
sukcesy sportowe w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych. Moduł naukowy skierowany 
był również do studentów – zarówno tych, którzy pierwszy rok nauki rozpoczną w październiku, jak i 
starszych.  
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W okresie naboru do Fundacji wpłynęło 97 wniosków o stypendium naukowe oraz 16 dotyczących 
stypendiów sportowych. Zarząd Fundacji „ORLEN - DAR SERCA” kierując się rekomendacjami Komisji 
Stypendialnej postanowił przyznać 89 stypendiów naukowych i sportowych. Stypendia są 
przyznawane na jeden rok szkolny bądź akademicki. Łączny budżet programu wynosi 273 600 zł. 

WYPOCZYNEK ZIMOWY I LETNI DLA RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA 

 
Zima 2018: 

 
Dzięki środkom zebranym w ramach  
akcji 1% PODATKU = TWÓJ DAR SERCA, 
Fundacja po raz kolejny zaprosiła 
podopiecznych Rodzinnych Domów 
Dziecka wraz z opiekunami na zimowiska 
do Szczyrku.  
Zaproszenie zostało wysłane do 
wszystkich  współpracujących z Fundacją 
Domów. Wzorem lat poprzednich, do 
wyjazdu zakwalifikowane zostały te 
domy, które nigdy nie uczestniczyły w 
wyjeździe zimowym lub wakacyjnym, 
albo też uczestniczyły w nim najdawniej. 

Ostatecznie na zimowiska do Szczyrku pojechało 130 osób z 15 Rodzinnych Domów Dziecka, na cztery 
tygodniowe turnusy. 
 
W czasie ferii nasi podopieczni uczyli się jeździć na nartach oraz poznali największe atrakcje Beskidu 
Śląskiego: Wisłę, Ustroń i Cieszyn. W planie pobytu znalazł się również kulig z ogniskiem, dyskoteki, 
turniej tenisa stołowego i bilard, zabawy w kąciku malucha, zabawy po góralsku z kapelą, a najmłodsi 
mogli skorzystać z bogatego programu animacji. Pierwsi goście Fundacji na ferie przyjechali 
21.01.2018 r., ostatni wyjechali 17.02.2018 r.  
 

Wakacje 2018: 
 

Fundacja, jak co roku zaprosiła Rodzinne Domy Dziecka 
znajdujące się pod naszą opieką do spędzenia wakacji w 
nadmorskim Niechorzu. Jak co roku, Fundacja zakwalifikowała 
do wyjazdu placówki, które do tej pory nie korzystały z naszej 
propozycji wypoczynku lub korzystały najdawniej.   
W tegorocznej edycji udało nam się zorganizować wakacje dla 
300 osób, które całymi rodzinami mogły wypocząć nad polskim 
morzem.  
Dzieci wraz z opiekunami mogły skorzystać z bogatej 
infrastruktury sportowej przy ośrodku, placu zabaw czy 
basenu. Oprócz tego do wyboru były różne możliwości 
rekreacji – od plażowania i atrakcji wodnych, zajęć sportowych, 
dyskotek przez wycieczkę do Międzyzdrojów i Wolińskiego 
Parku Narodowego po wieczorne ognisko. 
 
Również w te wakacje 11 rodzin wzięło udział w obozie karate 
w DOJO Stara Wieś. Podopieczni z Rodzinnych Domów Dziecka 
mieli okazję poczuć się jak w Japonii! Treningi karate 
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tradycyjnego pod okiem mistrzów świata i Europy, spotkania i warsztaty o tematyce kultury 
japońskiej, wypoczynek w domkach japońskich wkomponowanych w malownicze krajobrazy 
otaczających lasów – to jedne z wielu atrakcji dostępnych w Ośrodku Dojo w Starej Wsi. Obóz karate, 
na którym uczestnicy mogą trenować dalekowschodnie sztuki walki, oferuje także spotkania z kulturą 
japońską poprzez dodatkowe atrakcje, takie jak warsztaty przyrządzania sushi, origami czy 
ceremonialne spotkania herbaciane.  
 

 
 

WSPARCIE RODZIN I  WYCHOWANKÓW RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA, PROMOCJA WOLONTARIATU, AKCJE 

ORGANIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z FUNDATOREM  

Wolontariat na ORLEN Warsaw Marathon 

 
Podobnie, jak 
w latach 
ubiegłych, 
wychowanko-
wie RDD wraz 
z opiekunami 
oraz 
stypendyści 
Fundacji 
pracowali, 
jako 
wolontariusze 
w miasteczku 
biegacza 
podczas 
ORLEN 
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WARSAW MARATHON. Z ramienia Fundacji podczas imprezy pomagało 116 wolontariuszy. Młodzież z 
Rodzinnych Domów Dziecka przyjechała na to wydarzenie z całej Polski, by wesprzeć organizację 
maratonu, ale przede wszystkim by kibicować zawodnikom i motywować ich do osiągnięcia jak 
najlepszego wyniku. Dzień wolontariuszy zaczął się już o 6.00, podopieczni Fundacji pomagali w 
strefie mety gdzie wspierali uczestników, którzy już ukończyli bieg. Do zadań wolontariuszy należało 
m.in. wręczanie medali, koców termicznych i napojów. Łącznie przepracowali ponad 1000 godzin. 
 

 
Konkurs na kartę Bożonarodzeniową 

 

 
 
W 2018 roku, już po raz czternasty, PKN ORLEN wraz z Fundacją „ORLEN-DAR SERCA” zaprosił 
wychowanków z Rodzinnych Domów Dziecka do udziału w konkursie na ilustrację firmowej kartki 
świątecznej. Tematem konkursu były „Polskie tradycje Bożonarodzeniowe”. Zgłaszane prace mogły 
być wyłącznie autorskie, wykonane samodzielnie przez Uczestnika, nie będące pracami kopiowanymi 
oraz pracami wykonanymi z gotowych elementów.  
Dla wszystkich uczestników konkursu – podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka -  
przygotowywane zostały paczki świąteczne. Paczki zostały rozesłane do domów, a  część z nich 
przekazaliśmy podczas spotkania mikołajkowego, które Fundacja zorganizowała dla laureatów 
konkursu. Spotkanie mikołajkowe, czyli odwiedziny Mikołaja, to czas wspólnie spędzony z rodzinami, 
zabawy prowadzone przez animatorów, obiad dla laureatów i ich rodzin, połączone z inauguracją 
Płockich Ogrodów Świateł, podczas których na scenie wręczane są nagrody dla wygranych.  

 

DAROWIZNY DLA RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA 

Poza wymienionymi wyżej działaniami, Fundacja udzielała Rodzinnym Domom Dziecka doraźnej 
pomocy finansowej, między innymi na paliwo na dowóz dzieci do lekarzy i szkół, finansowanie 
podręczników i przyborów szkolnych oraz opłacenie posiłków dla uczniów, finansowanie rehabilitacji 
i wizyt u lekarzy specjalistów. Na dofinansowanie powyższych celów przeznaczane były m.in. środki 
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pochodzące z punktów Programu VITAY, przekazywanych przez klientów stacji paliw PKN ORLEN oraz 
budżet własny FODS.  W sumie, w 2018 r., Fundacja przekazała w ten sposób  15 darowizn o łącznej 
wartości prawie 93 500 zł.  
Fundacja „ORLEN - DAR SERCA” jako organizacja pożytku publicznego prowadziła również akcję 
pozyskiwania środków finansowych z 1% podatku od osób fizycznych. Środki zbierane były na 
działalność statutową Fundacji, ale podatnicy mieli także możliwość wpisania celu szczegółowego i 
wydania rekomendacji przekazania 1% swojego podatku podopiecznym Fundacji: Rodzinnym Domom 
Dziecka  lub osobom indywidualnym.  Te, zostaną wypłacone w formie darowizn, a środki przekazane 
na rzecz działalności statutowej Fundacji, zostaną przekazane na działania organizowane dla 
Rodzinnych Domów Dziecka, w tym m.in. na organizację zimowisk i wakacji w 2019 r. 

 

REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH 

W 2018 roku Fundacja przeprowadziła nabór w 3 programach stypendialnych (poza programem dla 
wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka i stypendiami specjalnymi), łącznie przyznając 243 
stypendia. Fundacja kontynuowała wypłatę stypendiów przyznanych w ubiegłych latach w ramach 
programu „Mistrzowie Chemii”.  

 

MAM PASJĘ POWYŻEJ ŚREDNIEJ 

  
W czwartym kwartale 2018 r. Fundacja zrealizowała X edycję programu stypendialnego dla dzieci                       
i młodzieży z Płocka i powiatu płockiego, uczęszczających do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  

O przyznanie stypendium mogli ubiegać się uczniowie, którzy spełniają wszystkie cztery poniższe 
warunki: są mieszkańcami Płocka lub powiatu płockiego, mają średnią z przedmiotów na świadectwie 
z poprzedniego roku szkolnego w zależności od rodzaju stypendium 4,0; 4,5; 4,7 lub wyższą, mają 
udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu, nauki, takie jak konkursy czy olimpiady 
przedmiotowe oraz są zaangażowani w działania społeczne. W okresie naboru do Fundacji wpłynęły 
192 wnioski.  

 

Zarząd Fundacji „ORLEN - DAR SERCA”, kierując się rekomendacjami Komisji Stypendialnej, 
postanowił przyznać 123 stypendia, na łączną miesięczną kwotę 33 900 złotych, w tym: 
• 24 stypendia w kategorii działalność społeczna, 
• 61 stypendiów w kategorii  naukowej, 
• 38 w kategorii sportowej, 
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dla 30 uczniów  dotychczasowych gimnazjów i 93 dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych. 

Najwyższa średnia, jaką poszczycić się mogli stypendyści to 5,8 (gimnazjum) i 5,84 (liceum). 55 
uczniów mieszka  w Płocku, 68 w powiecie płockim.  

Laureaci programu są aktywni w dziedzinie sportu, nauki, kultury oraz społecznie. Wśród nich są 
finaliści i laureaci konkursów: polonistycznego, wiedzy religijnej, recytatorskich, matematycznych. 
Mają wysokie osiągnięcia w różnych dyscyplinach sportu. Wśród nich jest min. reprezentantka Polski 
na Międzynarodowych Igrzyskach Szkolnych w pływaniu. Pasje i osiągnięcia stypendystów dotyczą 
więc przeróżnych dziedzin. Wielu ze stypendystów działa społecznie w szkolnych kołach 
wolontariatu, poprzez służbę w młodzieżowych drużynach OSP i wielu innych organizacjach.  

 

MISTRZOWIE CHEMII 

 
W 2018 r. Fundacja nie przeprowadziła nowego naboru do programu „Mistrzowie Chemii”, 
kontynuowaliśmy wypłatę stypendiów podopiecznym z naboru w ubiegłych latach. Program 
skierowany jest do pasjonatów nauk ścisłych, którzy chcą w szkole ponadgimnazjalnej pogłębiać 
wiedzę związaną z chemią. W ramach programu Fundacja współpracuje z Liceum Akademickim w 
Toruniu, Technikum Chemicznym w Krakowie i płockim Technikum Chemicznego.  
W ramach stypendium przez cały okres nauki Fundacja pokrywa koszty związane z edukacją, m. in. 
zakup podręczników i pomocy szkolnych, udział w programie zajęć dodatkowych i pobyt w internacie 
wraz z wyżywieniem. Dodatkowo stypendyści otrzymują od Fundacji comiesięczne kieszonkowe         
na pokrycie osobistych wydatków związanych z nauką.  
  
Fundacja ma pod swoją opieką obecnie 20 Mistrzów Chemii, program opuściło również 36 
absolwentów kontynuujących swoje kariery na studiach wyższych, m.in. na wydziałach chemicznych.  
  

Program stypendialny „DLA ORŁÓW”  

 

 
 
 
Program stypendialny Dla Orłów skierowany jest do dzieci pracowników PKN ORLEN i Grupy ORLEN. 
Uzyskanie stypendium wymagało spełnienia kilku warunków. Najważniejszym z nich była, w 
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przypadku stypendiów naukowych, odpowiednia wysokość średniej – co najmniej 4,7. Dodatkowe 
punkty uczniowie otrzymywali za osiągnięcia wychodzące poza standardowy program nauki – udział 
w olimpiadach, konkursach oraz za pracę  społeczną. Od sportowców oczekiwano przede wszystkim 
wybitnych wyników w uprawianej dyscyplinie, ale również średniej nie niższej niż 4,0. Z kolei 
uczniowie pracujący społecznie musieli przede wszystkim udokumentować działalność na rzecz 
innych oraz legitymować się średnią na poziomie 4,5. Wszystkie aplikacje w pierwszej kolejności 
rozpatrzyła specjalnie do tego celu powołana komisja stypendialna, następnie, w oparciu o jej opinię, 
zarząd Fundacji postanowił przyznać wsparcie finansowe w nowym roku szkolnym aż 113 uczniom.  
 

Program stypendialny „BONA FIDE”  

    
Fundacja w ramach I edycji programu „BONA FIDE” udzieliła wsparcia 6 studentom z Polski, 
przyjętym na zagraniczne uczelnie wyższe. Program adresowany jest do polskich studentów studiów 
II lub III stopnia kształcących się na jednej z 50 zagranicznych szkół wyższych ujętych w Akademickim 
Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. Lista szanghajska). Ma za zadanie zachęcić ambitne, młode 
osoby do powrotu do Polski po ukończeniu przez nich najlepszych zagranicznych studiów, i wesprzeć 
ich w rozwoju zawodowym, by zdobytą wiedzą i umiejętnościami wzmocniły polskie 
przedsiębiorstwa. Maksymalna kwota stypendium wynosiła 200 000 zł. Stypendyści po zakończeniu 
zagranicznych studiów zobowiązali się do podjęcia pracy w Polsce, w Spółkach z udziałem Skarbu 
Państwa lub administracji publicznej. I edycja programu została zrealizowana w partnerstwie z 
Fundacją BGK im. J.K. Steczkowskiego, Fundacją Energa, Fundacją LOTOS i Fundacją Lotto. 

 

W polskiej przestrzeni edukacyjnej brakuje stypendium umożliwiającego zdolnej polskiej młodzieży 
studia na najlepszych uczelniach zagranicznych. Czesne na takich uczelniach jest wysokie i dla osób 
rozpoczynających takie studia jedyną szansą jest wzięcie kredytu na studia. Jest to praktyka 
obciążająca i co więcej nie każda osoba spełnia warunki niezbędne do kredytu. Program „BONA FIDE” 
stara się choć w małej części odpowiadać na ten problem.  
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INNE PROGRAMY STYPENDIALNE 

 

1. W ramach programu stypendialnego „PEŁNIA ŻYCIA” w 2018 roku, Fundacja kontynuowała 
wypłatę 37 stypendiów wszystkim niepełnosprawnym sportowcom, którzy na Igrzyskach 
Paraolimpijskich w Rio 2016 zdobyli złote, srebrne lub brązowe medale. Fundacja będzie 
wypłacała stypendia co miesiąc do 31 października 2020 r.    

2. W 2018 roku Fundacja po raz pierwszy przyznała stypendia rodakom mieszkającym za 
granicą. Stypendium w kwocie 800 zł miesięcznie otrzymało 9 studentów mających korzenie 
polskie, a przebywających na kresach wschodnich. Stypendystami są podopieczni Fundacji 
dla Rodaka, która czynnie wspiera Polaków z Kazachstanu, udzielając im wsparcia w 
upowszechnianiu znajomości języka ojczystego czy też promowania rodzimej kultury. 
Stypendium od Fundacji „ORLEN - DAR SERCA” wspomoże studentów z Kazachstanu, 
Mołdawii, Białorusi i Ukrainy studiujących na polskich uczelniach wyższych.   

3. Stypendia specjalne - Fundacja przekazywała wsparcie dzieciom zmarłych pracowników PKN 
ORLEN i Grupy Kapitałowej ORLEN oraz dzieciom zmarłego himalaisty, którego sponsorem 
był PKN ORLEN. W roku 2018 tą formą opieki Fundacji objęte były 2 osoby. 

 

 

REALIZACJA PROGRAMÓW GRANTOWYCH 

 

PROGRAM GRANTOWY „MOJE MIEJSCE NA ZIEMI” 

Ponad 2 miliony złotych trafiło do 293 organizacji z całej Polski w ramach Programu Grantowego 
„Moje miejsce na Ziemi”. Program skierowany był do lokalnych organizacji, które chciały zrealizować 
pomysł na zmianę w swoim najbliższym otoczeniu. Laureaci zostali wyłonieni w drodze konkursu 
przez Radę Programu składającą się z przedstawicieli Fundacji. Najwyższe oceny otrzymały te 
inicjatywy, które przyczynią się do pozytywnych zmian w lokalnym otoczeniu, zaangażują w działania 
mieszkańców, a także wyróżniały się oryginalnością projektu. Wśród prac można znaleźć takie 
projekty jak: rozbudowanie zbiorów muzeum, organizacja turniejów sportowych, warsztaty 
dotyczące pierwszej pomocy, zajęcia artystyczne dla młodzieży ze świetlic środowiskowych.  

Podsumowanie pierwszej edycji 
programu grantowego 
połączone z uroczystą Galą 
odbyło się 28 listopada w 
Warszawie. Wsparcie finansowe 
w wysokości od 3 do 15 tysięcy 
złotych otrzymały fundacje, 
stowarzyszenia, instytucje 
kultury, Ochotnicze Straże 
Pożarne, szkoły i inne 
organizacje działające na rzecz 
społeczności lokalnej. Laureaci 
będą realizować swoje projekty 
w całej Polsce do końca czerwca 
2019 roku.  
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Programowi „Moje miejsce na Ziemi” towarzyszyło aż 50 spotkań na stacjach paliw ORLEN w całej 
Polsce, podczas których mieszkańcy mogli bliżej poznać zasady udziału w projekcie, skonsultować 
swój pomysł, a także wziąć udział w licznych atrakcjach przygotowanych przez Fundację. Wydarzenia 
te cieszyły się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród seniorów i rodzin z dziećmi. Fundacji udało 
się dotrzeć z informacją o programie „Moje miejsce na Ziemi” do ponad 10 000 tysięcy osób. Tak 
wysoka frekwencja podczas pięciu wrześniowych weekendów przełożyła się na ponad 1100 
wniosków, z których ponad 40 proc. zostało złożonych przez organizacje z małych miejscowości do 20 
tys. mieszkańców, co świadczy o tym, że udało się zrealizować główne założenie programu. 

 

Program, który Fundacja będzie kontynuować w przyszłym roku, jest elementem dialogu społecznego 
prowadzonego przez PKN ORLEN ze swoimi interesariuszami i wpisuje się w konsekwentnie 
realizowaną strategię CSR spółki. Formuła programu – zgłaszanie inicjatyw oddolnych, wymyślanych 
przez mieszkańców – pozwala lepiej zorientować się w potrzebach społeczeństwa, dzięki czemu 
pomoc Fundacji  jest jeszcze bardziej efektywna. Program „Moje miejsce na Ziemi” aktywizuje 
mieszkańców do wspólnego działania, nawiązywania partnerstw z różnorodnymi lokalnymi 
podmiotami, a w konsekwencji wspiera budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 

 

 

Dzięki programowi „Moje miejsce na Ziemi” biblioteka w Piasecznie całkowicie odmieniła swoje 
oblicze. Dofinansowaliśmy remont biblioteki, zakup mebli oraz nowych książek. Teraz biblioteka 
zamieni się w miejsce aktywności lokalnej, odbywać się tam będą spotkania z książką, warsztaty 
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rękodzieła i wydarzenia dla dzieci. Projekt zrealizowało Skrzydła- Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Piasecznie 

W zdrowym ciele zdrowy duch – to motto projektu upowszechniającego kulturę fizyczną, sport i 
rekreację, który zrealizowało im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli. Zaniedbane pomieszczenie 
szkolne  zamieniło się w nowoczesną i atrakcyjną siłownię. O lepszą kondycję i samopoczucie będą 
mogli zadbać nie tylko uczniowie, ale też seniorzy – słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

 

W gminie Łapy, gdzie dofinansowaliśmy projekt, umożliwiający osobom starszym aktywny sposób 
spędzania wolnego czasu. W ramach inicjatywy zostały zorganizowane darmowe lekcje pływania dla 
seniorów z profesjonalnym instruktorem, a także transport, który umożliwił uczestnikom dojazd do 
pływalni oddalonej od gminy o 30 km.  

Przyjazna świetlica szkolna – taka idea przyświecała inicjatorom projektu, którzy dzięki programowi 
„Moje miejsce na Ziemi” doposażyli świetlicę szkolną w PSP w Jodłówce. Dzięki staraniom 
Stowarzyszenia Moc Radości dzieci otrzymały możliwość korzystania z zestawu komputerowego oraz 
gier edukacyjnych, które idealnie łączą koncept poszerzania wiedzy poprzez zabawę. Ponadto 
zakupiony został sprzęt, który umożliwia przeprowadzenie licznych zajęć artystycznych, muzycznych 
oraz tanecznych. 
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PROGRAM GRANTOWY „CZUWAMY! PAMIĘTAMY!” 

W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Fundacja zainaugurowała Program 
„Czuwamy! Pamiętamy!” Celem programu jest kultywowanie pamięci o bohaterach i chronienie jej 
przed zapomnieniem, Fundacja chce zaktywizować społeczności lokalne do przywracania pamięci o 
lokalnych bohaterach i poszerzania wiedzy o historii regionu. W ramach programu „Czuwamy! 
Pamiętamy!” Fundacja przeznaczyła fundusze na przywrócenie należnej czci i pamięci poległym 
podczas II Wojny Światowej bohaterom. Istotą działań było upamiętnienie miejsc ważnych 
historycznie dla lokalnych społeczności, ale z różnych powodów zapomnianych. Wnioski o przyznanie 
darowizny na renowację miejsc pamięci mogły składać organizacje pozarządowe, za pośrednictwem 
formularza. Laureatami I edycji programu zostało 12 organizacji, w tym: fundacje, ochotnicze straże 
pożarne, biblioteki i stowarzyszenia. Laureaci przeprowadzą m.in. działania takie jak: renowacja 
pomnika, w kompleksie leśnym „Magierka” w Gorlicach, budowa głazu z krzyżem upamiętniającego 
obronę terenu przez Pułk 4. Ułanów, na umieszczenie tablicy upamiętniającej rozstrzelanie 
mieszkańców wsi Łabiszynek oraz wbicie dwóch brzozowych krzyży. 

 

Ponadto, w ramach programu „Czuwamy! Pamiętamy!” przeprowadzona została rewitalizacja 
jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc pamięci o bohaterach II Wojny Światowej, jaką jest 
aleja brzozowych krzyży na powstańczych mogiłach warszawskich Powązek. Pierwsze brzozowe 
krzyże pojawiły się na grobach powstańców już w trakcie wojny i od tego czasu stały się symbolem 
tego miejsca, z troską pielęgnowanym przez kolejne pokolenia. Krzyże co 4 lata wymagają renowacji 
bądź całkowitej wymiany, a koszt takiego przedsięwzięcia to kilkadziesiąt tysięcy złotych. W tym roku 
Fundacja w ramach programu „Czuwamy! Pamiętamy!” przekazała Społecznemu Komitetowi Opieki 
nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka” kwotę pozwalającą na rewitalizację i wymianę 
znacznej części krzyży. 
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PROGRAM POMOCY JEDNOSTKOM STRAŻY POŻARNEJ 

W 2018 r. Fundacja kontynuowała również we współpracy z Fundatorem program wsparcia 
jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Wsparcie finansowe w łącznej kwocie ponad 2 
mln złotych otrzymało 360 jednostek Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. W całej 18-letniej 
historii programu była to kwota rekordowa.  Darowizny zostały przekazane m.in. na zakup sprzętu 
przeciwpożarowego czy wyposażenia osobistego strażaków. Podsumowanie Programu oraz uroczyste 
wręczenie symbolicznych czeków odbyło się w Centrum Kongresowym TARGÓW KIELCE. 

 

Łącznie, w ramach „Programu pomocy jednostkom straży pożarnych”, w ciągu 18 lat strażacy 
otrzymali 12 milionów złotych wsparcia, które zainwestowano m.in. w sprzęt przeciwpożarowy, 
ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego, sprzęt ratownictwa drogowego i technicznego, 
ratownictwa medycznego, ratownictwa chemicznego, ekologicznego oraz wysokościowego. 

 

REALIZACJA POZOSTAŁYCH PROGRAMÓW – WYBRANE DZIAŁANIA I INICJATYWY 

 

PROGRAM BEZPIECZEŃSTWO, RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI 

 
W roku 2018 Fundacja kontynuowała działania zmierzające do wsparcia działalności  policji, 
przekazując darowizny finansowe na zakup samochodów wykorzystywanych do przeciwdziałania 
patologiom społecznym, karty na zakup paliwa do pojazdów służbowych oraz działania 
profilaktyczne. 
 
W 2018 r. Fundacja przekazała Jednostce Ratownictwa Wodnego w Szeligach skuter do ratownictwa 
wodnego oraz quad ratowniczy. Jednostka działa na terenie powiatu ełckiego, w którym znajduje się, 
aż 67 jezior. Fundacja przekazała również strażakom karty paliwowe ORLEN na zakup paliwa do łodzi, 
co pozwoli na zwiększenie liczby patroli. Uroczyste przekazanie darowizny odbyło się 20 lipca na 
terenie Jednostki Ratownictwa Wodnego w Szeligach. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 
Fundacji oraz podopieczni Rodzinnych Domów Dziecka w Ełku. Strażacy przedstawili dzieciom zasady 
bezpiecznego korzystania z wody oraz zorganizowali konkursy z nagrodami. Niespodzianką 
przygotowaną przez jednostkę był wspólny rejs łodzią po jeziorze Selment. Zakup specjalistycznego 



 
 

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2018 

 17 

sprzętu zwiększy zasięg działania jednostki oraz podniesie bezpieczeństwo turystów. Darowizna 
pomoże też we wprowadzeniu stałych patroli oraz organizację nowego posterunku na jeziorze 
Łaśmiady. 
 
Fundacja przez cały rok wspiera jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej odpowiadając na bieżące 
zapotrzebowanie i potrzeby. Między innymi dofinansowano zakup sprzętu ratownictwa drogowego i 
łączności dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeszewie. Sprzęt pozwoli na szybsze dotarcie do osób 
poszkodowanych oraz zapewni ratownikom bezpieczeństwo oraz łączność podczas prowadzenia 
działań na terenie powiatu lęborskiego i okolicy. Pomogliśmy wyposażyć liczne jednostki w 
indywidualny sprzęt niezbędny do akcji ratunkowo-gaśniczych, kamery termowizyjne oraz 
wyposażenie przeciwpożarowe.  
 
W 2018 r. Fundacja wsparła Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przekazując darowiznę 
na zakup nowoczesnej łodzi ratowniczej. Nowy sprzęt będzie wspierał ratowników w zapewnianiu 
bezpieczeństwa na wodach w rejonie działania WOPR Płock - obszar o powierzchni ok. 5000 km², 
zamieszkany przez blisko 500 tys. osób. Jednostka z pełnym wyposażeniem jest jedną z 
najnowocześniejszych, na jej wyposażeniu, oprócz silnika marki Yamaha o mocy 100 KM, jest także 
radiotelefon stacjonarny, kolorowa echosonda z GPS zapewniająca rzeczywisty podgląd podwodnego 
świata, kompas magnetyczny, elektroniczna konsola sterowna wraz z dwuosobową owiewką, 
oparciem i relingami, a także światła nawigacyjne LED, koło oraz rzutki ratownicze.  
W ramach projektu zaplanowano również szereg działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa 
na wodach i ochrony środowiska wodnego. 
 

 
 

PROGRAM KULTURA, NAUKA, TRADYCJE NARODOWE 

 
W 2018 r. ogółem na darowizny związane z działaniami społeczności lokalnych w kierunku rozwoju 
kultury, nauki czy podtrzymywania tradycji narodowych Fundacja przekazała 12 030 356,39 zł. 
Środki te pomogły między innymi zorganizować lokalne i ogólnopolskie uroczystości 100. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości. Wsparliśmy liczne projekty charakterze patriotycznym czy religijnym, 
działania zmierzające do budowy i renowacji obiektów sakralnych, współpracowaliśmy przy 
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projektach budujących świadomość narodową. Darowizny były przekazywane w oparciu o złożone 
przez beneficjentów wnioski. 
 

Ważnym działaniem było przekazanie Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina darowizny na 
zakupu kopii fortepianu Pleyel, wykonanego przez jednego z najlepszych obecnie na świecie 
budowniczych instrumentów historycznych, Paula McNulty’ego. Fortepian wzbogacił kolekcję 
instrumentów dawnych, a koncertują na nim najlepsi wirtuozi, tacy jak Tomasz Ritter, zwycięzca 
Pierwszego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych. 

 

 

Wsparliśmy wykonanie mozaiki w nowym sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Częstochowie Księży 
Pallotynów, organizację Muzycznego Festiwalu w Łańcucie oraz sezonu artystycznego 2017/2018 w 
Filharmonii Podkarpackiej, prace konserwatorskie oraz archeologiczne sarkofagu króla Jana III 
Sobieskiego oraz ochronę zabytkowej rzeźby – Piety w Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów w Warszawie. Fundacja dofinansowała koncert muzyki poważnej uświetniający 100-lecie 
odzyskania przez Polskę niepodległości z udziałem wybitnych polskich artystów, zorganizowany przez 
Radzyński Ośrodek Kultury. 

Stowarzyszenie „SŁOWO I MUZYKA U JEZUITÓW” otrzymało dofinansowanie koncertu w Teatrze 
Wielkim w Łodzi „BUKIET DLA NIEPODLEGŁEJ”. W czasie wydarzenia prezentowane było widowisko 
multimedialne ukazujące 100 lat Polski niepodległej, poprzez wszystkie formy sztuki scenicznej. 

 

 

W 2018 r. Fundacja dofinansowała publikację pt. „Misterium brzeskie - dialogiczna relacja z Bogiem 
poprzez drugiego człowieka”. Książka, wydana przez Fundację Wspierania Kultury Noc Poetów, jest 
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próbą zapisania oraz zachowania dla potomnych wyjątkowego wydarzenia kulturowego, jakim jest 
misterium ludowe „Zaśnięcie Maryi”. 

Fundacja przekazała darowiznę, dzięki której Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach 
zorganizował historyczny event 14 lipca 2018 podczas obchodów rocznicy pacyfikacji wsi Łazy. 
Wydarzenie skierowane było do wszystkich grup wiekowych i miało na celu kultywowanie pamięci o 
bohaterach II wojny światowej, w tym ludności cywilnej. Elementem działań była gra terenowa, bieg 
pamięci na terenach, na których działała Armia Krajowa.  

W ramach działań na rzecz kultury Fundacja wzięła udział w projekcie Fundacji „Muzyka Świata” - 
„Polska – Zambia. Drogi do Niepodległości" – w ramach którego została wydana płyta koncertowa z 
utworami wykonanymi wspólnie przez polskich i afrykańskich muzyków. Współpraca miała między 
innymi na celu ukazanie wkładu Polaków w uzyskanie niepodległości przez Zambię, a potem wkład w 
jej rozwój. 

Fundacja wspierała Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku w działaniach 
związanych z zamknięciem Roku Jubileuszowego Ojca Pio, w tym w uroczystej peregrynacji relikwii 
św. Ojca Pio w postaci Jego habitu, rękawicy skrywającej stygmaty dłoni oraz bandażu okrywającego 
ranę serca. 

Fundacja współfinansowała wystawę w Muzeum Archidiecezjalnym im. Kardynała Karola Wojtyły w 
Krakowie - Polonia sacra – skarby Archidiecezji Krakowskiej, tworzonej przy współpracy z Muzeum 
Katedralnym im. św. Jana Pawła II na Wawelu oraz Pracownią Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ekspozycja związana była z obchodami 100. 
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

 

PROGRAM OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 

 

W 2018 r. Fundacja wypłaciła 3 059 775,95  darowizny związane z leczeniem i rehabilitacją. 
Otrzymały je osoby chore i niepełnosprawne, bądź znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Tego 
typu wsparcie udzielane było również pracownikom PKN ORLEN i Spółek GK oraz ich rodzinom.  
 
Fundacja sfinansowała także program profilaktycznych badań USG pod kątem nowotworów u dzieci, 
realizowany przez Fundację Ronalda McDonalda. Dzięki tej współpracy Fundacja przebadała dzieci z 
terenu Płocka i powiatu płockiego. Profilaktyczne USG, realizowane w programie „NIE nowotworom 
u dzieci” to badanie bezbolesne, bezpieczne i kompleksowe. W czasie jednej wizyty na pokładzie 
ambulansu, specjalista – lekarz radiolog badał tarczycę, węzły chłonne, narządy jamy brzusznej, a u 
chłopców także mosznę.   
 
Fundacja w ramach współpracy z programem lojalnościowym VITAY oraz aplikacją Yanosik przekazała 
specjalistyczny sprzęt medyczny o wartości 70 tysięcy złotych służący rehabilitacji dzieci w Zespole 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim. Wsparcie było możliwe dzięki rozpoczętej w 
marcu 2015 wspólnej akcji twórców aplikacji VITAY i Yanosik, w ramach której każdy z kierowców 
może zbierać punkty VITAY za zakupy na stacjach ORLEN oraz za zgłoszenie w aplikacji Yanosik 
zdarzenia na drodze, a następnie przekazać je na wybrany cel charytatywny. Obdarowany szpital to 
drugi w województwie wielkopolskim ośrodek zajmujący się leczeniem noworodków z najcięższymi 
chorobami oraz wcześniaków o skrajnie małej masie ciała. Przekazany sprzęt obejmuje zestaw do 
rehabilitacji oddechowej wcześniaków z zaburzeniami oskrzelowo-płucnymi oraz oksymetr mózgowo 
somatyczny, pozwalający na wczesne wykrywanie anomalii centralnego układu nerwowego. Wczesne 
wykrycie zagrożenia wystąpienia anomalii narządowych u niemowląt pozwala na szybkie wdrożenie 
właściwego leczenia zapobiegającego trwałemu kalectwu. 
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Fundacja ufundowała samochód osobowy dla Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”  na 
potrzeby  transportu pacjentów dializowanych, wyjazdów zespołu transplantacyjnego, jak również do 
innych pilnych wyjazdów m. in. do dzieci objętych programem żywienia pozajelitowego oraz 
programem wentylacji w warunkach domowych. 
 

 
 
Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim wsparliśmy 
darowizną na realizację zadania „Przygotowanie zaplecza zabiegowego”. 

 

PROGRAM POMOC SPOŁECZNA I SPOŁECZNOŚCI LOKALNE 

W 2018 r. Fundacja przekazała 4 319 501,13 zł na realizację wielu projektów z zakresu pomocy 
społecznej oraz na rzecz społeczności lokalnych. W ramach tego programu został zrealizowany 
konkurs grantowy „Moje miejsce na Ziemi”, opisany powyżej.  

Wsparliśmy Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, która działa na rzecz rodaków ze Wschodu. W 
ramach projektu wychowankowie domów dziecka wyjechali na wakacje połączone z nauką języka 
polskiego. Fundacja zadbała o najpilniejsze potrzeby pacjentów hospicjów i przeprowadziła szkolenia 
dla wolontariuszy w hospicjach.  

Wsparliśmy Stowarzyszenie Hospicyjno-Paliatywne „Hospicjum Płockie” w zakupie wyposażenia do 
sali dla chorych.  

Darowizny przekazaliśmy wielu osobom fizycznym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej ze 
względu na wypadki losowe, problemy rodzinne i niepełnosprawność. 
  

PROGRAM NAUKA, EDUKACJA I WYCHOWANIE 

 

W 2018 r. Fundacja kontynuowała współpracę z Politechniką Warszawską – Filią w Płocku  
i przekazała darowiznę na zakup aparatury badawczej i dygestoriów laboratoryjnych. 

Dzięki wsparciu Fundacji Stowarzyszenie „Ziemia Grodziska” mogło wysłać drużynę z Koła Robotyki 
przy Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na Światowy Finał Konkursu Budowy 
i Programowania Autonomicznych Robotów Mobilnych „Botball 2018” oraz na Światową Konferencję 
dotyczącą Robotyki Edukacyjnej „GCER 2018” w Indian Wells (California) USA. 
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PROGRAM KULTURA FIZYCZNA I SPORT  

 
W 2018 r. Fundacja aktywnie wspierała najciekawsze inicjatywy i projekty, których celem była 
popularyzacja sportu i zdrowego stylu życia. 
 
Dzięki wsparciu Fundacji Stowarzyszenie Szermierka Wołomin mogło zorganizować zajęcia 
szermiercze dla dzieci, również niepełnosprawnych w wieku od 6 do 18 lat. 
 
Została przekazana darowizna na zakup nowego wózka sportowego typu handbike, dla zawodnika 
Integracyjnego Klubu Sportowego „Smok”,  który ma realne szanse na udział w paraolimpiadzie Tokio 
2020 oraz przygotowaniach do zawodów rangi krajowej i międzynarodowej w 2018 r. 
 
Współfinansowaliśmy szereg rajdów i biegów, w tym między innymi rajd rowerowy organizowany 
przez Fundację „Filome”. 
 
Fundacja wspierała przygotowania oraz udziału kadry narodowej rugby na wózkach w zgrupowaniach 
i turniejach w sezonie 2018 w ramach działań Stowarzyszenia Sportu Osób Niepełnosprawnych 
„SSON”. 
 
Fundacja przekazała darowiznę na budowę zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół 
Salezjańskich w Łodzi. 
 
Klub Sportowy Rugby Rzeszów Fundacja wsparła przy zakupie, transporcie i montażu słupów 
(bramek) do rugby w celu modernizacji i przystosowania boiska treningowego. 
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V. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI: 
  

1. W okresie sprawozdawczym (2018 rok) przychody Fundacji wyniosły  28 707 637,24  zł  
(słownie: Dwadzieścia osiem milionów siedemset siedem tysięcy sześćset trzydzieści siedem zł 
24/100 zł). 

2. W okresie sprawozdawczym wydatki Fundacji wyniosły 32 491 032,97   zł (słownie: 
trzydzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści dwa zł 97/100 zł), w 
tym: 

 kwota wydatków na realizację celów statutowych wyniosła 31 610 216,22 zł (słownie: 
trzydzieści jeden milionów sześćset dziesięć tysięcy dwieście szesnaście zł 22/100 zł), co 
stanowi 97,29 % ogółu poniesionych wydatków, 

 kwota wydatków na pokrycie kosztów administracyjnych wyniosła 880 816,75 zł 
(słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset szesnaście  zł 75/100 zł), co stanowi 
2,71 % ogółu poniesionych wydatków. 

 

Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość 

  

Przychody finansowe 49 677,48 zł  

w tym:  

Przychody z lokat PLN 45 001,52 zł 

Różnice kursowe  4 675,96 zł 

 
Przychody ogółem 

 

28 707 637,24 zł 

  

Przychody statutowe 28 603 609,80  zł 

w tym:  

Darowizny PKN ORLEN 23 981 098,34  zł 

Darowizny Członków Rad Nadzorczych Spółek 
Grupy Kapitałowej ORLEN 

16 414,41  zł 

Darowizny Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN 3 570 241,95  zł 

Darowizny rzeczowe 257 221,60  zł 

Środki ze zbiórki i 1% podatku 345 426,47  zł 

Darowizny pozostałe osoby prawne  
403 210,00 zł 

29 997,03 zł 

Darowizny od osób fizycznych   
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 Pozostałe przychody  59 025,92 zł 

 
 
 
 

Informacje o strukturze kosztów 
 
 

Koszty działalności statutowej 32 491 032,97  zł 

  

Koszty bezpośrednio związane z realizacją zadań 
statutowych w 2018 roku: 

31 610 216,22  zł 

Wsparcie Rodzinnych Domów Dziecka 658 494,54  zł 

Programy stypendialne 2 906 327,54  zł 

Program kultura, nauka, tradycje narodowe 12 030 356,39  zł 

Program bezpieczeństwo, ratownictwo  
i ochrona ludności 

4 646 373,10  zł 

Program ochrona i promocja zdrowia 3 059 775,95  zł 

Program pomoc społeczna i społeczności lokalne 4 319 501,13 zł 

Program kultura fizyczna i sport 1 716 699,17  zł 

Program nauka, edukacja, wychowanie 1 455 719,00  zł 

Darowizny rekomendowane przez Spółki Grupy 
Kapitałowej  

646 063,55  zł 

Inne działania statutowe 
 
 

170 905,85 zł 
 
 
 

  

Koszty administracyjne 880 816,75 zł 

Zużycie materiałów i energii 76 107,98 zł 

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia   
 
 

 
732 615,53  zł 

 
 Amortyzacja 31 942,78 zł 

Usługi obce 40 150,46  zł 

Pozostałe koszty 0 zł 
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POZOSTAŁE INFORMACJE O FUNDACJI: 

 

1. W roku 2018 Fundacja zatrudniała następujących pracowników: 

1) Prezes Zarządu – pełen etat  do 19.09.2018 r. 

2) Kierownik biura - Koordynator - pełen etat   

3) Specjalista – Kierownik Biura – pełen etat od 4.06.2018 r. 

4) Młodszy specjalista – Koordynator pełen etat     

5) Młodszy specjalista – Specjalista - Koordynator pełen etat 

6) Księgowa – 7/8 etatu  

7) Specjalista – Koordynator pełen etat od 23.05.2018 r. 

8) Koordynator – pełen etat od 19.09.2018 r. 

9) Specjalista – pełen etat od 19.09.2018 r.  

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  

 

 

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych  przez Fundację wyniosła:   

                     605 305,06 zł, w tym: 

                     544 333,37 zł  stanowią wynagrodzenia,   

                     26 337,34 zł stanowią premie,  

                     34 634,35 zł stanowią inne świadczenia.  

  

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych Prezesowi Zarządu  wyniosła rocznie:  

 

  119 989,77 zł, w tym:  

  113 127,74  zł stanowią wynagrodzenia   

             0,00 zł stanowią premie     

       6862,03 zł stanowią inne świadczenia.        

 

Prezes Zarządu od 19.09.2018 r. nie pobiera wynagrodzenia ze środków Fundacji.  

I Członek Zarządu i Członkowie Rady Fundacji sprawowali swoje funkcje społecznie.  

 

Od 13.03.2018 r. wynagrodzenie II Członka Zarządu wyniosło: 

 

60 246,54 zł, w tym:  

  59 946,54  zł stanowią wynagrodzenia   

             0,00 zł stanowią premie     

       300,00 zł stanowią inne świadczenia.        

 

Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych wyniosły 43 495,00 zł          




