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I. Wstęp 

  
1. Zarząd Fundacji „ORLEN - DAR SERCA” spełniając obowiązek zapisany w § 26 

Statutu, przedkłada sprawozdanie z działalności Fundacji w 2009 r.  
 

2. W 2009 r. w skład organów statutowych Fundacji wchodziły następujące osoby: 
 

Rada Fundacji: 
Prof. dr hab. inŜ. Jacek Kubissa         - przewodniczący Rady (do 24 marca 2009 r.), 
Prof. dr hab. Krzysztof J. Kurzydłowski - przewodniczący Rady (od 13 lipca 2009 r.). 
Piotr Szpakowski   - zastępca przewodniczącego Rady, 
Wojciech Wojciechowski  - sekretarz Rady, 
Zbigniew BurŜacki  - członek Rady (od 25 marca 2009 r.), 
Agata Kęszczyk Grabowska  - członek Rady (do 3 kwietnia 2009 r.), 
Krzysztof Langer  - członek Rady, 
Anna Lewandowska-Romanowska - członek Rady, 
Włodzimierz Stasiak - członek Rady (od 2 kwietnia 2009 r.).  

 
Zarząd Fundacji: 
Eugeniusz Kowalczyk – prezes Zarządu, 
Małgorzata Maros – członek Zarządu, 
Agata Zwolan - członek Zarządu (do 24 marca 2009 r.), 
Barbara Tęcza - członek Zarządu (od 24 marca 2009 r.). 
 

3. Sprawozdanie Zarządu Fundacji obejmuje cały rok kalendarzowy. 
 
4. Organy statutowe Fundacji zwracały szczególną uwagę na rygorystyczne 

przestrzeganie zasad, jakie powinny przyświecać organizacji poŜytku publicznego 
prowadzącej działalność charytatywną. 

 

5. Rada Fundacji w trakcie 5 posiedzeń rozpatrywała następujące sprawy: 
- w marcu Rada przyjęła sprawozdania z działalności Fundacji w 2008 r. - w tym 

sprawozdanie finansowe, sprawozdanie dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
oraz z realizacji planu i budŜetu – rozpatrzyła i zaopiniowała projekt planu 
i budŜetu na 2009 r. oraz wybrała Zarząd na kadencję 2009 – 2011, 

- w maju Rada zatwierdziła plan i budŜet Fundacji na 2009 r., wyraziła zgodę na 
organizację i finansowanie letniego wypoczynku rodzinnych domów dziecka (RDD) 
zgodnie z propozycją Zarządu oraz podjęła uchwałę w sprawie zmian w Statucie 
Fundacji, 

- w sierpniu Rada oceniła działalność w I półroczu oraz wprowadziła do planu 
działania Fundacji w 2009 r. dwa nowe zadania wnioskowane przez Fundatora 
(program medyczny dla Płocka oraz program stypendialny dla uczniów płockich 
gimnazjów i szkół średnich), 

- we wrześniu Rada przyjęła informację Zarządu o przebiegu letniego wypoczynku 
RDD, omówiła kierunki działalności Fundacji w 2010 r. oraz wprowadziła zmiany 
w Regulaminie Rady Fundacji, 

- w październiku Rada rozpatrzyła dwie waŜne informację Zarządu: w sprawie 
przewidywanego wykonania planu i budŜetu na 2009 r. oraz o stanie finansów 
Fundacji, w kontekście kontynuacji w 2010 r. podstawowych programów. Rada 
zdecydowała o przygotowaniu wystąpienia do Kierownictwa PKN ORLEN S.A. 
w sprawie środków na działalność Fundacji w roku 2010. Pismo Przewodniczącego 
Rady zostało wysłane 23 listopada 2009 r., a Uchwałą nr 4250/09 z dnia 23 
grudnia 2009 r. Zarząd PKN ORLEN S.A. przyznał Fundacji darowiznę, stanowiącą 
główne źródło finansowania jej działalności w 2010 r. 
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Rada Fundacji podjęła w 2009 r 17 uchwał, w tym 5 w trybie obiegowym. Spis 
uchwał Rady zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania. 

 

6. Zarząd Fundacji rozpatrywał wszystkie sprawy dotyczące działalności statutowej 
Fundacji kolegialnie, w trakcie posiedzeń. W 2009 r. Zarząd zebrał się na 
posiedzeniach 17 razy. Sprawy rozpatrywane przez Zarząd dotyczyły realizacji Planu 
i budŜetu zatwierdzonego przez Radę Fundacji w dniu 14 maja 2009 r. (uchwała nr 
7/2009 Rady Fundacji) oraz innych spraw związanych z bieŜącą działalnością 
Fundacji.  
Wszystkie waŜne decyzje Zarządu mają formę uchwał, których w roku 
sprawozdawczym Zarząd podjął 50. Ich spis stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.  
Problemy nie wymagające uchwały Zarządu, ale wymagające uzgodnienia są 
odnotowane w protokołach z posiedzeń Zarządu. 

Stałym punktem obrad Zarządu były wnioski o pomoc ze środków Fundacji; temat ten 
jest omówiony szerzej w dalszej części sprawozdania. 
Zarząd rozpatrywał materiały kierowane na posiedzenia Rady Fundacji oraz projekty 
uchwał Rady. 
W poszczególnych okresach porządek obrad obejmował sprawy aktualne, rzec moŜna 
sezonowe, z których warto wymienić: 

- w I kwartale: sprawozdania za rok ubiegły, projekt planu i budŜetu na rok 
bieŜący, wybór miejsca wypoczynku letniego wychowanków rodzinnych domów 
dziecka (RDD),  

- w II kwartale: rozpatrywanie zgłoszeń RDD na letni wypoczynek, aktualizacja 
regulaminów stypendialnych, inauguracja letniego wypoczynku RDD, 

- w III kwartale: monitorowanie przebiegu letniego wypoczynku RDD, 
rozpatrywanie wniosków o stypendia, przygotowanie Fundacji do realizacji 
dodatkowych zadań powierzonych przez Fundatora, 

- w IV kwartale: proceduralne uruchomienie programów stypendialnych, 
współudział w organizacji konkursu na kartkę świąteczną ORLENU wśród 
wychowanków RDD, organizacja spotkania mikołajkowego, wybór biegłego 
rewidenta do badania sprawozdania finansowego Fundacji, współudział 
w inauguracji nowego programu „Zebra w paski teŜ nosi odblaski”. 

Za kaŜdym razem Zarząd omawiał kilka spraw bieŜących. Dotyczyły one zarówno 
nowych tematów, które pojawiły się od poprzedniego posiedzenia, jak 
i monitorowania przebiegu realizacji zadań planowych oraz spraw związanych ze 
współpracą Fundacji z innymi organizacjami, organami administracji, itp.     

 

7.  W 2009 roku dokonano przeglądu podstawowych dokumentów Fundacji, tj. Statutu 
oraz regulaminów pracy Rady i Zarządu. Zaowocowało to wprowadzeniem zmian 
w Statucie Fundacji, wpisanych do KRS w dniu 29 lipca 2009 r., oraz przyjęciem 
nowych regulaminów pracy Rady i Zarządu Fundacji. 
Z treści podstawowych dokumentów Fundacji wyeliminowano zbędne powtórzenia 
i zadbano, aby zawarte tam zapisy miały charakter komplementarny i odnosiły się do 
organów, których dotyczą.  

8. Bardzo waŜną decyzją Fundatora w 2009 r. było przeznaczenie darowizn 
przekazywanych w koronach czeskich (CZK) przez członków rad nadzorczych spółek 
Holdingu UNIPETROL, na finansowanie bieŜącej działalności Fundacji. Ww. darowizny 
są, obok dotacji Fundatora, istotnym źródłem finansowania statutowej działalności 
Fundacji.  
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II. Działalność statutowa 
  

Podstawą działania Fundacji w 2009 r. był uchwalony przez Radę Fundacji Plan 
i budŜet, który zawierał zarówno listę programów, jak i planowaną skalę wydatków.  

 

1. W ramach programu pomocy rodzinnym domom dziecka, Fundacja w 2009 r. 
kontynuowała i rozwijała sprawdzone w latach poprzednich formy działania. Fundacja 
współpracuje ze wszystkimi rodzinnymi domami dziecka. Jest ich obecnie ok. 280. Nie 
jest to liczba stała, gdyŜ niektóre dotychczasowe kończą działalność, równocześnie 
powstają nowe. Oferta pomocy ze strony Fundacji dociera do wszystkich, których 
adresy są aktualnie dostępne w róŜnych miejscach. Oferta Fundacji dotyczy takiej 
pomocy, jak letni wypoczynek lub pomoc stypendialne dla wychowanków RDD oraz 
zaproszeń do konkursów, np. na kartkę świąteczną ORLENU. 

   
1.1. Organizowanie letniego wypoczynku dla całych rodzin jest tradycyjnym 

działaniem Fundacji, nie stosowanym przez inne organizacje współpracujące z RDD. 
W ciągu siedmiu lat (2003 – 2009) Fundacja zapewniła letni wypoczynek (w Jorze 
Wielkiej i MrzeŜynie) 1830 osobom ze 187 RDD. W 2009 r. w trakcie pięciu 12-
dniowych turnusów w Ośrodku RUTEX w MrzeŜynie wypoczywało 228 osób z 22 RDD.   
Potrzebę tej formy pomocy moŜna ocenić na podstawie liczby zgłaszających się. 
Corocznie jest ich znacznie więcej niŜ miejsc, którymi Fundacja dysponuje; w 2009 r. 
zgłosiło się 120 rodzin. 
Ośrodek zapewnia bardzo dobre warunki zakwaterowania i wyŜywienia, oraz warunki 
wypoczynku dostosowane do potrzeb naszych podopiecznych. Na terenie Ośrodka 
jest basen, świetlica, boiska i place zabaw. Nad bezpieczeństwem korzystających 
z basenu oraz kąpieli morskich, czuwają ośrodkowi ratownicy. Pomoc medyczną 
zapewniają całodobowo lekarz i pielęgniarka. Wypoczywający, w ramach pobytu, 
uczestniczą w całodziennej wycieczce. Mogą teŜ samodzielnie zwiedzać okolicę, 
korzystając z rowerów Ośrodka. 
Do dyspozycji wypoczywających w Ośrodku zatrudniony jest organizator czasu 
wolnego. Fundacja zatrudniła dodatkowo studentkę IV roku psychologii jednej 
z renomowanych uczelni, która słuŜyła pomocą rodzicom i opiekunom 
w organizowaniu czasu podopiecznych. 
MrzeŜyno ma takŜe wiele walorów wypoczynkowych i klimatycznych, w tym piękną 
i zadbaną plaŜę, specyficzny klimat związany z licznym sosnowym drzewostanem. 
Uczestnicy wypoczynku w 2009 r. w MrzeŜynie byli z niego bardzo zadowoleni. 
Prowadzący RDD wysoko cenią tę formę pomocy. Daje im moŜliwość spędzenia części 
wakacji całą rodziną w towarzystwie innych rodzin, z którymi moŜna porozmawiać 
o wspólnych problemach, skorzystać z doświadczenia, a dzieci i młodzieŜ rozszerzają 
pozytywny krąg znajomych i przyjaciół.  

  

1.2. Działaniem Fundacji, realizowanym zaledwie od dwóch lat, ale dynamicznie 
rozwijającym się jest pomoc stypendialna dla wychowanków RDD.  
Program stypendialny dla uczniów i studentów – wychowanków RDD został ogłoszony 
latem 2008 r. W roku szkolnym/akademickim 2008/2009 skorzystało z niego 
45 uczniów i 9 studentów. Po roku liczba korzystających ze stypendiów Fundacji 
znacznie wzrosła; na rok szkolny/akademicki 2009/2010 stypendia zostały przyznane 
86 uczniom i 13 studentom. 
Warunkiem koniecznym uzyskania stypendium są dobre wyniki w nauce. Uczeń 
powinien mieć średnią ocen z poprzedniego roku szkolnego nie niŜszą niŜ 4,5, zaś 
student 4,0 z egzaminów objętych programem studiów. 
Stypendystami Fundacji są uczniowie gimnazjów i szkół średnich z 57 RDD. 
Ta forma pomocy jest szczególnie waŜna, bowiem nie tylko stanowi wsparcie 
finansowe dla ucznia i rodziny, ale zdolnego i pracowitego wychowanka RDD 
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utwierdza w przekonaniu, Ŝe skoro zapracował na to stypendium, to moŜe takŜe 
zrealizować swoje kolejne plany. W przypadku studentów, stypendium pomaga 
w przygotowaniu się do trudnego etapu w Ŝyciu, jakim jest usamodzielnienie się po 
latach spędzonych w RDD. 
 

1.3. Kolejną formą wsparcia Fundacji dla rodzinnych domów dziecka jest pomoc 
doraźna w formie darowizn. W 2009 r. zostały przyznane darowizny 81 RDD na 
łączną kwotę 110.600 zł. Potrzeby RDD są róŜne, ale Fundacja stara się pomagać 
w tych przypadkach, gdy dotyczą one bezpośrednio wychowanków. Jest to pomoc 
związana z potrzebą kosztownego leczenia, rehabilitacji oraz związane z edukacją. 
Prowadzący RDD muszą często dowozić dzieci do lekarzy i szkół. Właściwą pomocą 
w takich przypadkach jest darowizna w formie przedpłaconej karty paliwowej. 
W 2009 r. Fundacja przyznała karty 44 RDD na łączną kwotę 60.000 zł. 
Potrzeby RDD są szczególnie duŜe w okresach wakacji i ferii zimowych oraz początku 
roku szkolnego. W 2009 r. Fundacja bardzo rzadko uwzględniała prośby 
o dofinansowanie wypoczynku, uznając Ŝe świadczy tę pomoc w wakacje fundując 
pobyt nad Morzem znaczącej grupie RDD. Ale przyznała 19 darowizn na zakup 
podręczników i przyborów szkolnych, 10 darowizn na opłacenie posiłków w szkole. 
 

1.4. Fundacja, wspólnie z PKNN ORLEN S.A., organizuje od 5 lat konkurs na kartkę 
świąteczną ORLENU wśród wychowanków RDD oraz spotkanie mikołajkowe dla 
uczestników konkursu.  
W 2009 r. w konkursie wzięło udział 810 wychowanków ze 120 RDD. Przygotowali 
1.031 projektów kartki świątecznej ORLENU. Na spotkanie mikołajkowe do Teatru 
Dramatycznego w Płocku 13 grudnia 2009 r. przyjechało 596 osób z 72 RDD. Bawili 
się świetnie, wyjechali z nagrodami za udział w konkursie, paczkami ze słodyczami 
i niezapomnianymi wraŜeniami. Gościem specjalnym spotkania mikołajkowego był 
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który wielokrotnie podkreślał poŜyteczną 
działalność Fundacji na rzecz RDD. 

 

1.5. Po uzyskaniu przez Fundację w 2007 r. statusu organizacji poŜytku publicznego, 
władze statutowe postanowiły, iŜ dochody uzyskiwane w kampanii 1% podatku będą 
powiększały środki przeznaczone na pomoc RDD.  
Hasło pomocy dzieciom z rodzinnych domów dziecka przez przekazanie 1% podatku, 
obowiązywało takŜe w kampanii 1% w 2009 r. 
Kampania została przeprowadzona w okresie I – IV 2009 r. Na jej potrzeby 
wydrukowano 500 000 ulotek oraz 500 plakatów.  
Ulotki trafiły do wszystkich stacji paliw ORLENU, do kaŜdego pracownika PKN ORLEN 
S.A. oraz spółek Grupy Kapitałowej, zostały teŜ wyłoŜone w siedzibach Urzędu Miasta 
Płock. Plakaty zostały rozwieszone w widocznych miejscach w obiektach 
zajmowanych przez PKN ORLEN S.A. oraz spółki Grupy Kapitałowej. Do propagowania 
kampanii 1% naszej Fundacji włączyły się teŜ niektóre RDD.    
Łączne koszty kampanii 1% w 2009 r. zamknęły się kwotą 22 638,75 zł. 
 
Decyzje podatników o przekazaniu Fundacji swego 1% przyniosły 163 070,59 zł, tj. 
o 23,8% więcej niŜ w roku poprzednim, zaś liczba podatników, którzy podjęli taką 
decyzję była  wyŜsza o 14,3%. W stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się teŜ 
o 9 liczba miejscowości – siedzib urzędów skarbowych, poprzez które przekazywane 
były dyspozycje podatników na rzecz Fundacji. Pieniądze z kampanii 1% dla Fundacji 
przekazały US ze 196 miast. 
W rozliczeniach dochodów za 2008 r. stworzona została moŜliwość wskazania 
beneficjenta 1% podatku. Spośród 1 688 wpłat otrzymanych z tego tytułu przez 
Fundację w 2009 r., w 581 przypadku podatnicy określili, dla kogo przeznaczają swój 
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1%. Większość z nich (341) wsparło konkretny rodzinny dom dziecka lub rodzinę 
zastępczą, na łączną kwotę 29 562,52 zł. W ten sposób, jako beneficjentów wskazano 
44 RDD i rodziny zastępcze. Pozostałych 240 podatników wskazało 11 osób 
fizycznych; w większości dzieci wymagające leczenia lub rehabilitacji. Łączna kwota 
tych wskazań wyniosła 23 552,70 zł. Fundacja honoruje wolę podatników, którzy 
skorzystali z moŜliwości wskazania beneficjenta. 
Pozostała kwota 109 955,37 zł została przeznaczona na pomoc stypendialną dla 
wychowanków RDD i doraźną. Na te dwa cele wydatkowano w 2009 r. 307 300 zł. 
 
Zarząd Fundacji dziękował i dziękuje nadal wszystkim, którzy zdecydowali się 
przekazać Fundacji 1% podatku. Podziękowanie zostało zamieszczone na stronie 
internetowej Fundacji, w Magazynie PKN ORLEN S.A. – ORLENekspres, a tym 
podatnikom, którzy podali swoje dane do wiadomości Fundacji (480 podatników), 
specjalnym pismem, na adres domowy.   

 
1.6. Od grudnia 2007 r. klienci stacji paliw ORLENU uczestniczący w Programie 

lojalnościowym VITAY, mogą przekazać uzyskane tam punkty na pomoc 
wychowankom RDD. Punkty te są przeliczane na złotówki i zasilają budŜet Fundacji, 
z przeznaczeniem na konkretne cele, którymi są: 

- miesięczne stypendium (25 000 punktów), 
- zestaw przyborów szkolnych (5 000 punktów), 
- godzina zajęć rehabilitacyjnych (2 500 punktów), 
- obiad (500 punktów). 

W 2009 r. na konto Fundacji wpłynęło łącznie 28 960 zł na ww. cele. Równocześnie 
w 2009 r. Fundacja przeznaczyła 196 700 zł na stypendia dla wychowanków RDD, 
22 500 zł na zakup przyborów szkolnych, 6 000 zł na leczenie i rehabilitację (nie 
licząc darowizn paliwa na dojazdy do lekarzy i na rehabilitację) oraz 14 860 zł na 
zakup obiadów jadanych przez wychowanków RDD w szkołach. 
Informacja o moŜliwości przekazania Fundacji punktów VITAY na pomoc dzieciom 
z RDD ukazuje się w kaŜdym kolejnym Magazynie „Szerokiej drogi”, dostępnym 
w stacjach paliw ORLENU. Tam teŜ znajduje się podziękowanie za hojność oraz 
aktualna informacja o wykorzystaniu środków ofiarowanych przez uczestników 
Programu VITAY.   
 

2. Programy stypendialne dla dzieci i młodzieŜy (poza RDD), mają takŜe juŜ 
kilkuletnią tradycję, a w 2009 r. zostały wzbogacone o nowy program. 

 

2.1. W 2009 r. Fundacja kontynuowała program stypendialny dla uczniów, rozpoczęty w 
roku 2008. Do wakacji, tj. w roku szkolnym 2008/2009 stypendia Fundacji 
otrzymywało 174 uczniów, w tym 22 maturzystów.  
Do pozostałych stypendystów skierowana została informacja o moŜliwości ubiegania 
się o stypendium w roku szkolnym 2009/2010. Wnioski o stypendium nadesłało 98 
uczniów. Stypendium otrzymało 66 najlepszych. 
Stypendium Fundacji otrzymują uczniowie, którzy mają wysoką średnią ocen 
z poprzedniego roku szkolnego, niskie dochody w rodzinie oraz legitymują się 
aktywnością pozaszkolną. Ten trzeci warunek sprawia, Ŝe w gronie stypendystów 
Fundacji jest wielu laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, są osoby 
uzdolnione muzycznie, wokalnie, sportowcy, itp. Są wśród nich uczniowie szkół 
muzycznych (4 osoby), którzy uzyskali wysokie miejsca w renomowanych konkursach 
krajowych i międzynarodowych, jest mistrzyni Polski w rock’n’rollu akrobatycznym, 
jest poetka z publikacjami w antologii poezji dziecięcej, finalista Międzynarodowych 
Mistrzostw Gier Matematycznych i Logicznych, są medaliści krajowych 
i międzynarodowych mistrzostw sportowych w ich kategoriach wiekowych, itp. 
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Do wakacji 2009 r. stypendystami Fundacji było 16 studentów. Stypendia otrzymywali 
studenci niepełnosprawni – stypendyści Fundacji od 2005 r. – oraz studenci I roku 
studiów, stypendyści Fundacji w grupie uczniów z roku szkolnego 2007/2008. 
 

2.2. Zupełnie nowym programem stypendialnym, wprowadzonym w 2009 r., jest 
program stypendialny dla najlepszych uczniów płockich gimnazjów o szkół 
średnich. Warunki, jakie powinien spełnić stypendysta są zbliŜone do tych programu 
poprzedniego, z nieco mniejszym akcentowaniem osiągnięć pozaszkolnych.  
Spośród 98 kandydatów, Komisja Stypendialna Fundacji przyznała na rok szkolny 
2009/2010 stypendia 63 uczniom szkół płockich, w tym: 
- 36 uczniom gimnazjów, 
- 27 uczniom szkół ponadgimnazjalnych. 
W dniu 17 listopada 2009 r. w Teatrze Dramatycznym w Płocku, stypendyści szkół 
płockich otrzymali akty stypendialne w trakcie specjalnie dla nich zorganizowanej 
uroczystości. Był to dla nich bardzo waŜny dzień, zwłaszcza Ŝe na uroczystość przybyli 
z rodzicami i rodzeństwem a obecni byli takŜe ich nauczyciele i wychowawcy. 
 

2.3 Fundacja od lat udziela takŜe stypendiów specjalnych. Stypendystami są 
uczniowie i studenci – dzieci zmarłych pracowników spółek Grupy Kapitałowej i stacji 
paliw ORLENU, jeśli śmierć rodzica spowodowała powaŜny uszczerbek w dochodach 
rodziny. Wnioskującymi o przyznanie stypendium są zespoły pracownicze, w których 
pracowali zmarli rodzice, organizacje działające w spółkach Grupy Kapitałowej oraz 
Dział Usług Socjalnych PKN ORLEN S.A.   
Zarząd Fundacji, kierując się Regulaminem stypendiów specjalnych oraz 
zgromadzonymi informacjami nt. wyników w nauce przyszłego stypendysty oraz 
dochodów rodziny, stypendia specjalne przyznaje na rok szkolny/akademicki. Są teŜ 
stypendia przyznane do końca nauki lub ukończenia 24 roku, w zaleŜności od tego, co 
wcześniej nastąpi. W roku szkolnym/akademickim 2008/2009 stypendia specjalne 
otrzymywało 4 uczniów i 2 studentów, w roku szkolnym/akademickim 2009/2010 
otrzymuje je 6 uczniów i jedna studentka.  
 

3. W 2009 r. społeczeństwu Płocka, obok wyŜej omówionego programu stypendialnego 
dla uczniów płockich szkół, dedykowany był – realizowany przez Fundację – program 
medyczny. W sierpniu 2009 r. z inicjatywy Fundatora podpisana została przez 
Fundację umowa z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku oraz ORLEN 
Medicą na wykonanie kompleksowych badań schorzeń kręgosłupa u 350 osób 
cierpiących na te schorzenia, z uŜyciem rezonansu magnetycznego. 
Do końca 2010 r. zdiagnozowano wszystkich 350 pacjentów, co umoŜliwiło dalsze, 
efektywne leczenie ich na te schorzenia. Kompleksowość badania polegała na 
wykonania rezonansu magnetycznego wszystkich odcinków kręgosłupa.  
Program potwierdził bardzo duŜą potrzebę tych badań w środowisku płockim, o czym 
świadczy m.in. szybkie skompletowanie listy pacjentów, których badanie finansowała 
Fundacja. 

 
4. Znacząca część działalności charytatywnej Fundacji, w tym realizacja 

niektórych programów odbywały się poprzez darowizny (z wyłączeniem darowizn 
na rzecz RDD).  
W 2009 r. Fundacja udzieliła 212 darowizn, na łączną kwotę 924 000 zł. Darowizny 
udzielane przez Fundację są finansowane bądź to ze środków, które zostały jej 
przekazane przez Fundatora na działalność statutową (tzw. darowizny własne 
Fundacji), bądź bezpośrednio przez PKN ORLEN S.A. lub spółkę Grupy Kapitałowej 
(tzw. darowizny z poleceniem). Ponad 60% darowizn stanowiły darowizny własne.  
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Informację nt. liczby i wartości udzielonych w 2009 r. darowizn w podziale na 
„własne” i „z poleceniem”, zawarto w poniŜszym zestawieniu (wartość w tys. zł): 
 

Darowizny Razem Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Bezpieczeństwo Inne 

Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość 

Razem 924 212 295 83 132 68 399 37 98 24 

Finansowe  789 185 286 79 126 60 279 22 98 24 

Rzeczowe  135 27 9 4 6 8 120 15 0 0 

Z Fundacji   598 127 183 44 97 49 283 33 35 1 

Finansowe 548 85 183 44 51 18 279 22 35  1  

Rzeczowe 50 42 0  0  46 31 4 11 0  0  

Z poleceniem 326 85 112 39 35 19 116 4 63 23 

Finansowe 196 72 103 35 30 14 0 0 63 23 

Rzeczowe 130 13 9 4 5 5 116 4 0 0 

 
4.1. Darowizn własnych przyznano 127 na kwotę 598 tys. zł. W tej grupie 1/3 

liczby stanowiły darowizny rzeczowe, których wartość w kwocie darowizn 
stanowiła 8,4%. Były to zabawki, otrzymane przez Fundację w 2007 r. od PKN ORLEN 
S.A. oraz odblaski, kupowane przez Fundację w miarę potrzeby.  
W grudniu 2009 r. Fundacja, wspólnie z płocką Policją oraz innymi instytucjami 
i organizacjami z terenu Płocka, rozpoczęła kampanię na rzecz bezpieczeństwa 
najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego pod hasłem „Zebra w paski teŜ 
nosi odblaski”. W ramach tej kampanii Fundacja przekazała 6.500 odblasków. 
Podstawową formę stanowiły darowizny finansowe. Połowę środków 
wydatkowanych na darowizny własne przeznaczono na 33 darowizny przyznane 
w ramach programu wsparcia bezpieczeństwa obywateli. Było wśród nich 20 
darowizn dla straŜy poŜarnych oraz 2 darowizny dla płockiej Policji.     
WyróŜniającą się darowizną, takŜe w powyŜszym zestawieniu w grupie „innych” była 
darowizna na rzecz kultywowania pamięci narodowej; na wniosek Konsulatu RP we 
Lwowie Fundacja zakupiła ponad 40.000 zniczy, które 1 listopada 2009 r. zapłonęły 
na grobach Cmentarza Łyczakowskiego. 
Pozostałe własne darowizny Fundacji przeznaczone były na ochronę zdrowia i pomoc 
społeczną. Były to darowizny przyznawane na bezpośrednią pomoc osób chorych 
i rodzin wielodzietnych, które z przyczyn losowych znalazły się w bardzo trudnej 
sytuacji bytowej. 
W grupie darowizn przeznaczonych na ochronę zdrowia znalazło się kilka udzielonych 
instytucjom lub organizacjom. Wśród nich była darowizna na zakup unikatowego 
urządzenia do rehabilitacji dla Domu Pomocy Społecznej w Goślicach oraz na zakup 
specjalistycznego urządzenia „Dermaton”, do leczenia oparzeń w Dziecięcym Centrum 
Oparzeniowym w Krakowie. Obydwie te instytucje Fundacja wspiera od lat, a ww. 
urządzenia będą długo słuŜyły wielu pensjonariuszom DPS i wielu pacjentom DCO. 
Wśród darowizn na leczenie i rehabilitację dwie są wynikiem czynnego włączenia się 
Fundacji w akcję pracowników stacji paliw z woj. kujawsko-pomorskiego na rzecz 
pomocy koleŜance, która uległa groźnemu wypadkowi i wymaga długotrwałego 
leczenia oraz pracowników stacji paliw z woj. zachodniopomorskiego, którzy 
postanowili zebrać środki na finansowanie leczenia cięŜko chorego kolegi. Fundacja 
udostępniła swoje konto na wpłaty prywatnych darowizn oraz w umówionym 
z inicjatorami akcji czasie przekazała potrzebującym pomocy darowizny (kwoty 
darowizn koleŜeńskich powiększone o dodatkowe pieniądze ze środków Fundacji). 
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4.2. Na 85 darowizn z poleceniem, zrealizowanych przez Fundację w 2010 r., złoŜyło się: 
- 7 darowizn rzeczowych przekazanych za pośrednictwem Fundacji przez PKN 

ORLEN S.A. Były to w większości darowizny sprzętu gaśniczego dla straŜy 
poŜarnych oraz 3 darowizny ciekłego azotu, 

- 37 darowizn z Zakładów Azotowych Anwil S.A. (32 finansowe i 5 rzeczowych), 
- 33 darowizny finansowe z Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A.,  
- 3 darowizny finansowe ze Spółki ORLEN Ochrona, 
- darowizna rzeczowa Spółki ORLEN Medica, 
- po jednej darowiźnie finansowej ze spółek: ORLEN Automatyka, ORLEN Oil, 

Energomedia i Rafinerii Trzebinia. 
Wśród darowizn finansowych przewaŜały darowizny na leczenie i rehabilitację 
pracowników i członków ich rodzin. Anwil S.A. oraz IKS SOLINO przekazywało teŜ 
darowizny na inne cele niŜ ochrona zdrowia i opieka społeczna, np. na 
dofinansowanie działalności organizacji sportowych, organizacji działających przy 
parafiach, itp.  
 

III. Koszty administracyjne 
  
W 2009 r. wydatki na cele administracyjne Fundacji wyniosły 386 tys. zł, wobec 
zaplanowanych 390 tys. zł i wydatków na te cele w 2008 r. w kwocie 440 tys. zł.  
Na zmniejszenie wydatków w 2009 r. wpływ miały dwie główne pozycje: 

- zmniejszenie o 7% wydatków na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia pracownicze. Ich udział w całości kosztów administracyjnych stanowi 
74%. Zarząd Fundacji zrezygnował przejściowo z zatrudnienia jednej osoby na 
umowę zlecenia, 

- zmniejszenie o 21% wydatków na usługi obce. W kosztach administracyjnych 
stanowią one 21 %. Było to związane z relatywnie wysokimi kosztami w 2008 r.: 
utworzenie nowej strony internetowej, utrzymanie samochodu słuŜbowego Fundacji 
(remont i amortyzacja, na którą odpisy zakończyły się w 2008 r.), koszty audytu, itp. 

*    *    * 
Zarząd Fundacji przy realizacji celów statutowych kierował się następującymi zasadami: 
1) rzetelnością i obiektywizmem w ocenie: 

- potrzeb osób i instytucji występujących o przyznanie darowizny, sytuacji rodzinnej 
i materialnej osób, a w przypadku instytucji – korzyści, jakie przyniesie darowizna 
przyniesie społeczeństwu, 

- osiągnięć i warunków materialnych kandydatów na stypendystów, 
2) celowością i racjonalnością w gospodarowaniu powierzonymi środkami, 
3) racjonalnością kosztów funkcjonowania Fundacji. 
 
Marzec 2010 r. 
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Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności Fundacji „ORLEN - DAR SERCA” w 2009 roku 
 
 

Spis uchwał Rady Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” podjętych  
w 2009 roku. 

 
Lp. Uchwała nr z dnia w sprawie 
1 1 z 24.03.2009 r. rozpatrzenia sprawozdania finansowego Fundacji za 2008 rok 
2 2 z 24.03.2009 r. rozpatrzenia sprawozdań z działalności Fundacji w 2000 roku 

oraz sprawozdania z wykonania Planu i budŜetu w 2008 roku 
3 3 z 24.03.2009 r. udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Fundacji 

Eugeniuszowi Kowalczykowi z wykonania przez niego 
obowiązków w 2008 roku 

4  4 z 24.03.2009 r. udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Fundacji 
Małgorzacie Maros z wykonania przez nią obowiązków w 
2008 roku 

5  5 z 24.03.2009 r. udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Fundacji Agacie 
Zwolan z wykonania przez nią obowiązków w 2008 roku 

6  6 z 24.03.2009 r. powołania Zarządu Fundacji 
7  7 z 14.05.2009 r. zatwierdzenia planu i budŜetu Fundacji na 2009 rok 
8  8 z 14.05.2009 r. wyraŜenia zgody na przeznaczenie środków na sfinansowanie 

organizacji letniego wypoczynku wychowanków rodzinnych 
domów dziecka w 2009 r, 

9 9 z 14.05.2009 r. zmiany Statutu Fundacji 
10 10 z 30.06.2009 r. wyraŜenia zgody na udzielenie przez Zarząd Fundacji 

darowizny na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą 
w Radomiu 

11 11 z 03.08.2009 r wyraŜenia zgody na realizację programu medycznego i 
programu stypendialnego oraz zatwierdzenie zmian w Planie 
i budŜecie Fundacji na 2009 rok 

12 12 z 03.08.2009 r. zmiany Regulaminu Rady Fundacji 
13 13 z 21.09.2009 r. zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Fundacji „ORLEN-DAR 

SERCA” 
14 14 z 16.10.2009 r. wyraŜenia zgody na udzielenie przez Zarząd Fundacji 

darowizny na zakup zniczy w ramach akcji „Światełko 
Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego” 

15 15 z 05.11.2009 r. wyraŜenia zgody na udzielenie przez Zarząd Fundacji 
darowizny na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy 
PoŜarnej w Płocku 

16 16 z 19.11.2009 r. wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego 
Fundacji „ORLEN-DAR SERCA” za 2009 rok 

17 17 z 19.11.2009 r. wyraŜenia zgody na dofinansowanie spotkania 
mikołajkowego z dziećmi z rodzinnych domów dziecka 
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Załącznik nr 2 do Sprawozdania z działalności Fundacji ORLEN - Dar Serca w 2009 roku 
 
 

Spis uchwał Zarządu Fundacji ORLEN – Dar Serca podjętych  
w 2009 roku. 

 
Lp. Uchwała nr z dnia W sprawie 
1 172 z 21.01.2009 r. przyjęcia Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2008 oraz 

Rachunku wyników za 2008 rok 
2 173 z 27.01.2009 r. przyznania darowizn 
3 174 z 12.02.2009 r. zamówienia ulotek do Kampanii 1% podatku od dochodów 

za 2008 r. 
4 175 z 12.02.2009 r. przyjęcia Sprawozdań z działalności Fundacji w 2008 r. oraz 

Sprawozdania z wykonania Planu i budŜetu Fundacji za 2008 r. 
5 176 z 12.02.2009 r.  przyjęcia projektu Planu i budŜetu na 2009 r. 
6 177 z 12.02.2009 r. przyznania darowizn 
7 178 z 12.02.2009 r. letniego wypoczynku osób z Rodzinnych Domów Dziecka  

w 2009 r. 
8 179 z 12.02.2009 r. przyznania darowizn 
9 180 z 03.04.2009 r. organizacji finansowania letniego wypoczynku osób z rodzinnych 

domów dziecka w 2009 roku 
10 181 z 03.04.2009 r. przeznaczenia środków Fundacji pozyskanych w ramach Kampanii 

1% w 2009 r. 
11 182 z 03.04.2009 r przyznania darowizn 
12 183 z 03.04.2009 r. ogłoszenia wyników „Gry zimowej” 
13 184 z 03.04.2009 r. przyznania nagród świątecznych osobom zatrudnionym w Biurze 

Fundacji 
14 185 z 28.04.2009 r. przyjęcia Planu i budŜetu na 2009 r. 
15 186 z 28.04.2009 r. postępowania sądowego z powództwa p.Kwiatkowskiego 
16 187 z 28.04.2009 r. przyznania darowizn 
17 188 z 14.05.2009 r. wyników kwalifikacji uczestników letniego wypoczynku 

w MrzeŜynie 
18 189 z 14.05.2009 r. przyznania darowizn 
19 190 z 14.05.2009 r. przewalutowania czeskich koron na złotówki 
20 191 z 01.06.2009 r. przyznania darowizn 
21 192 z 01.06.2009 r. dni wolnych w Fundacji w 2009 r. 
22 193 z 25.06.2009 r. przyznania darowizn 
23 194 z 09.07.2009 r. przyznania darowizn 
24 195 z 09.07.2009 r. regulaminu stypendialnego Fundacji dla uczniów/studentów z 

rodzinnych domów dziecka na rok szkolny/akademicki 2009/2010 
25 196 z 09.07.2009 r. zamówienia odblasków z logo Fundacji 
26 197 z 28.07.2009 r. przyznania darowizn 
27 198 z 28.07.2009 r. realizacji nowych zadań przedstawionych przez Fundatora 
28 199 z 03.08.2009 r. przyznania darowizn 
29 200 z 03.08.2009 r. Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów dzieciom i 

młodzieŜy szkół płockich w roku szkolnym 2009/2010 
30 201 z 03.08.2009 r. Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów dzieciom i 

młodzieŜy w roku szkolnym 2009/2010 
31 202 z 27.08.2009 r.  uchwalenia Regulaminu Zarządu Fundacji ORLEN-DAR SERCA 
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32 203 z 27.08.2009 r. powołania Komisji Stypendialnej Fundacji ORLEN-DAR SERCA oraz 
uchwalenie Regulaminu Pracy Komisji 

33 204 z 27.08.2009 r. przyznania darowizn 
34 205 z 21.09.2009 r. przyznania stypendiów wychowankom rodzinnych domów dziecka 

na rok szkolny i akademicki 2009/2010 
35 206 z 21.09.2009 r. przyznania stypendiów specjalnych na rok szkolny i akademicki 

2009/2010 
36 207 z 21.09.2009 r. przyznanie darowizn 
37 208 z 15.10.2009 r. przyznania stypendiów dzieciom i młodzieŜy szkół płockich na rok 

szkolny 2009/2010 
38 209 z 15.10.2009 r. przyznania stypendiów dzieciom i młodzieŜy na rok szkolny 

2009/2010 
39 210 z 15.10.2009 r. przyznania stypendiów wychowankom rodzinnych domów dziecka 

na rok akademicki 2009/2010. 
40 211 z 15.10.2009 r. udzielenie darowizny na zakup zniczy w ramach akcji „Światełko 

Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego” 
41 212 z 15.10.2009 r. przyznania darowizn 
42 213 z 29.10.2009 r. udzielenia darowizn 
43 214 z 29.10.2009 r. zamówienia odblasków z logo Fundacji 
44 215 z 17.11.2009 r. rekomendowania Radzie Fundacji audytora do badania 

sprawozdania finansowego Fundacji za 2009 r. 
45 216 z 17.11.2009 r. współfinansowania kosztów spotkania mikołajkowego dla 

rodzinnych domów dziecka 
46 217 z 17.11.2009 r. przyznania stypendiów specjalnych na rok szkolny i akademicki 

2009/2010 
47 218 z17.11.2009 r. udzielenia darowizn 
48 219 z 18.12.2009 r. udzielenia darowizn 
49 220 z 18.12.2009 r. przyznania nagród świątecznych osobom zatrudnionym w Biurze 

Fundacji 
50 221 z 18.12.2009 r. zamówienia odblasków z logo Fundacji 
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