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PROGRAM STYPENDIALNY „DLA ORŁÓW’ 
Najczęściej zadawane pytania (FAQ) 

1. Do kogo jest skierowany Program?  

Program skierowany do dzieci pracowników, emerytów, rencistów oraz zmarłych 

pracowników PKN ORLEN S.A. oraz Spółek Grupy Kapitałowej, którzy są uczniami klas 7 oraz 

8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Stypendyści programu „Dla Orłów” 

charakteryzują się wysokimi ocenami, licznymi nagrodami w konkursach, zaangażowaniem 

nie tylko w szkole, ale także poza nią. 

2. Czy każde dziecko może otrzymać stypendium? 

Program kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, których średnia ocen jest wyższa 

niż 4,75 oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, których średnia ocen wynosi więcej niż 4,5. 

Stypendyści muszą się również odznaczać osiągnięciami sportowymi lub naukowymi i 

aktywną postawą społeczną. 

3. W jaki sposób są przyznawane stypendia? 

Stypendia zostaną przyznane tym uczniom, którzy w procesie rekrutacji otrzymają najwyższą 

liczbę punktów, a ich kandydatury zostaną zaakceptowane przez Komisję Stypendialną. 

4. Jak wygląda punktacja? 

Ustala się następującą skalę punktową oceny wniosków:  

I. średnia ocen z roku szkolnego 2020/2021: 

a) dla średniej uzyskanej w szkole podstawowej: 

1. od 4,75 do 4,80    1 punkt, 

2. od 4,81 do 4,99    2 punkty, 

3. Od 5,00 do 5,30   3 punkty, 

4. powyżej 5,30   4 punkty, 

b) dla średniej uzyskanej w szkole ponadpodstawowej: 

1. od 4,5 do 4,74   1 punkt, 

2. od 4,75 do 4,99    2 punkty, 

3. od 5,00 do 5,20   3 punkty, 

4. powyżej 5,20   4 punkty, 
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II. za szczególne osiągnięcia naukowe i pozanaukowe (np. artystyczne, sportowe) w roku 

szkolnym 2020/2021: 

a) uczestnik co najmniej 3 konkursów / zawodów / olimpiad  

przedmiotowych na poziomie szkolnym i powiatowym   1 punkt 

b) laureat konkursów / zawodów / olimpiad przedmiotowych   

na poziomie wojewódzkim      2 punkty 

c) uczestnik konkursów / zawodów / olimpiad przedmiotowych  

na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym    3 punkty 

d) laureat konkursów / zawodów / olimpiad przedmiotowych  

na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym    4 punkty 

Powyższe punkty nie sumują się. 

 

III. za udokumentowaną działalność społeczną    0-5 punktów, 

IV. za orzeczoną niepełnosprawność     1 punkt,  

V. średniomiesięczny dochód wynosi poniżej 3 tys. zł brutto  

na osobę w rodzinie Kandydata z ostatnich 3 miesięcy   1 punkt, 

VI. udział w dodatkowych szkoleniach, warsztatach, kursach, projektach  2 punkty. 

5. Od kiedy można składać wnioski? 

Nabór wniosków o stypendium „Dla Orłów” trwa od 23 sierpnia 2021 roku. 

Rekrutacja do programu składa się z dwóch etapów: 

- uzupełnienie formularza aplikacyjnego on-line do 6 września 2021 roku; 

- wydrukowanie, podpisanie i wysłanie pocztą tradycyjną formularza aplikacyjnego oraz 

niezbędnych dokumentów, które wskazane są w regulaminie do 20 września 2021 roku na 

adres Biura Fundacji w Warszawie (ul. Bielańska 12, Warszawa 00-085) z dopiskiem „DLA 

ORŁÓW”.   

6. Czy do Fundacji należy przesłać oryginały dokumentów? 

Wszelkie dokumenty wysyłane do Fundacji (świadectwo, dyplomy) powinny być kopiami 

poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez wystawcę, szkołę bądź rodzica. Fundacja nie 

zwraca przesłanych dokumentów. 

7. Czym są dokumenty poświadczające osiągnięcia ucznia? 

Wnioski stypendystów oceniane są na podstawie przesłanych dokumentów, którymi są 

wszelkie wystawione dokumenty przez organizatora działania bądź dyrekcję szkoły/ 

wychowawcę. Akceptujemy dyplomy, wszelkie zaświadczenia, wykaz osiągnięć ze świadectwa 

szkolnego, informację od wychowawcy z odręcznymi podpisami, pieczątkami poświadczone 

za zgodność z oryginałem. Prosimy o  nieprzysyłanie zrzutów ekranów  stron internetowych, 

zdjęć medalów bądź pamiątek po konkursach. 



 
 

 strona 3 

8. Czy wszystkie spółki biorą udział w Programie?  

W programie biorą udział tylko te spółki, które zgłosiły swój udział. Lista spółek biorących 

udział w programie jest załącznikiem numer 3 Regulaminu Programu Stypendialnego  

„Dla Orłów”.   

9. Kiedy zostaną ogłoszone wyniki? 

Lista stypendystów zostanie opublikowana do końca października 2021 roku na stronie 

www.fundacja.orlen.pl 

10. Czy mogę zgłosić więcej niż jedno dziecko?  

Tak. Każde dziecko, które się kwalifikuje do stypendium może zostać zgłoszone. Dla każdego 

należy też złożyć oddzielny wniosek. 

11. Nie jesteśmy rodzicami biologicznymi dziecka. Czy możemy złożyć wniosek?  

Jeśli są Państwo rodzicami zastępczymi lub opiekunami prawnymi dziecka, to jak najbardziej 

mogą Państwo złożyć wniosek. 

12. Dzieci z jakich klas kwalifikują się do Programu? 

Do programu kwalifikują się uczniowie, którzy w roku szkolnym 2021/2022 będą uczęszczać 

do klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, albo do szkoły ponadpodstawowej. Ponadto w roku 

przyznania stypendium nie mogą ukończyć 19. roku życia (w przypadku uczniów szkół 

ponadpodstawowych o trzyletnim programie nauki) lub 20. roku życia (w przypadku uczniów 

szkół ponadpodstawowych o czteroletnim programie nauki). 

13. Jak będzie wypłacane stypendium? 

Stypendium będzie wypłacane co miesiąc i obejmie okres od września 2021 roku do czerwca 

2022 roku włącznie.  

14. Co należy dołączyć do wniosku? 

Do wniosku należy dołączyć: 

a) kopię świadectwa z roku szkolnego 2020/2021 poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez szkołę bądź rodzica/ opiekuna; 

b) w przypadku ucznia niepełnosprawnego – kopię orzeczenia o niepełnosprawności 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu, szkołę bądź 

rodzica/ opiekuna; 

c) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia dziecka (np. ze szkoły, klubu 

sportowego itp.) oraz poświadczających zaangażowanie w działania społeczne, 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu                                

(np. organizację pozarządową, stowarzyszenie itp.), szkołę bądź rodzica/opiekuna. 
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15. Czy mogę się dowiedzieć ile punktów uzyskałem? 

Niestety, ale wg regulaminu ocena punktowa nie zostanie przekazana wnioskodawcom. 

16. Czy dostanę informację o przyznanym lub nieprzyznanym stypendium? 

Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie Fundacji ORLEN (www.fundacja.orlen.pl) 

do końca października 2021 roku. 

Identyfikacja odbywać się będzie na podstawie numerów nadanych wnioskodawcom w 

formularzu elektronicznym (lewy górny róg pierwszej strony). Fundacja skontaktuje się 

wyłącznie z Wnioskodawcami, którym Zarząd Fundacji przyznał Stypendium. 

17. Jakiej wysokości będzie stypendium? 

Wysokość miesięcznego Stypendium dla Stypendysty wynosi: 

a) Dla ucznia szkoły podstawowej   200zł 

b) Dla ucznia szkoły ponadpodstawowej   300zł 

18. Jestem pracownikiem spółki GK ORLEN, ale mieszkam w powiecie płockim. Czy 

mogę złożyć wniosek również w programie „Mam pasję powyżej średniej”? 

Według Regulaminu można złożyć wniosek w tylko jednym programie stypendialnym. Wybór 

należy do Państwa. Zachęcamy do zapoznania się z punktacją obu Regulaminów przed 

podjęciem decyzji. Jeśli mają Państwo taką możliwość- można skontaktować się z osobą 

odpowiedzialną w Spółce za współpracę w programie „Dla Orłów” z pytaniem o liczbę 

ufundowanych stypendiów. 

 

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

