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Szanowni Państwo, 

z radością i dumą oddajemy w Państwa ręce raport z działalności Fundacji ORLEN za rok 2020.

Za nami niezwykle trudny czas. Czas, który pokazał nam, co jest naprawdę ważne: zdrowie, rodzina, solidarność. Dla całego 

zespołu Fundacji ORLEN był to okres mobilizacji i wytężonej pracy. Podobnie, jak tysiące innych organizacji w Polsce musie-

liśmy zmierzyć się z nowymi wyzwaniami: praca zdalna, konieczność dostosowania działań Fundacji do zmieniających 

się warunków, troska o siebie, ale przede wszystkim pamięć o głównym celu Fundacji, jakim jest pomoc innym.

Patrząc wstecz, możemy z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że Fundacja ORLEN stanęła na wysokości zdania. Nie tylko 

pomogliśmy tysiącom osób w całej Polsce w mierzeniu się ze skutkami wirusa COVID-19, ale też zrealizowaliśmy niemal 

wszystkie zaplanowane na rok 2020 działania. Przyznaliśmy organizacjom blisko 600 grantów w ramach naszych trzech 

flagowych programów grantowych i uruchomiliśmy kolejny – dotyczący profilaktyki zdrowotnej. Mimo niesprzyjających 

warunków przeprowadziliśmy dużo więcej akcji wolontariackich niż w ubiegłym roku. Wspieraliśmy młodzież na wszystkich 

szczeblach edukacji, przekazując im stypendia za dobre wyniki w nauce. 

Przede wszystkim kierowaliśmy pomoc tam, gdzie była ona w tym roku najbardziej potrzebna. W pierwszej połowie roku 

skupiliśmy się na wsparciu finansowym szpitali. Już w marcu przekazaliśmy placówkom medycznym ponad 10 mln zł na 

przeciwdziałanie skutkom pandemii. Środki z darowizn zostały przeznaczone na poszerzenie bazy laboratoryjnej, zakup 

karetek, sprzętu medycznego, a także środków ochrony osobistej. Kolejną grupą, która wymagała naszej natychmiastowej 

pomocy byli mieszkańcy i pracownicy Domów Pomocy Społecznej, dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka oraz seniorzy. 

Ponieważ od lat otaczamy troską Rodzinne Domy Dziecka, specjalnie dla nich uruchomiliśmy nowy program grantowy, 

którego celem było ułatwienie nauki zdalnej. Większość placówek, którymi się opiekujemy, stanowią rodziny wielodzietne, 

a w nich znajduje się nawet ośmioro dzieci w wieku szkolnym. W dobie nauki online często brakowało im podstawowych 

narzędzi do pracy, ponieważ dzieci musiały dzielić komputer z innymi domownikami. Dzięki wsparciu Fundacji niemal 

wszystkie Rodzinne Domy Dziecka, które zwróciły się o grant (a było ich blisko 200), mogły zakupić sprzęt elektroniczny 

niezbędny do nauki.

Zachęcaliśmy do pomocy również pracowników Grupy ORLEN. W ramach programu wolontariatu pracownicy uczestni-

czyli w akcjach pakowania i rozwożenia paczek z produktami żywnościowymi dla seniorów oraz przygotowywali paczki 

z prezentami dla podopiecznych z Domów Pomocy Społecznej. 

Nasze zeszłoroczne działania wynikały ze sposobu, w jaki myślimy o społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Mamy poczucie, że jako fundacja korporacyjna, której fundatorem jest PKN ORLEN – największa firma w Europie  

Środkowo-Wschodniej, mamy nie tyle możliwość, co obowiązek niesienia pomocy naszemu krajowi w tych trudnych 

chwilach.

W 2021 r. obiecujemy nie zwalniać tempa. Planujemy kontynuować nasze dotychczasowe projekty i chcemy inicjować 

kolejne. W sierpniu z kolei, obchodzić będziemy 20-lecie Fundacji ORLEN. Będzie to dla nas okazja do podsumowań 

i refleksji, ale przede wszystkim do świętowania aż dwóch dekad niesienia pomocy potrzebującym. 

Serdecznie zapraszamy do lektury raportu 

Zarząd i Zespół Fundacji ORLEN

Wstęp
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Dane Fundacji

1. Nazwa Fundacji:  
Fundacja ORLEN

2. Adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock

Data rejestracji: 20 sierpnia 2001 r. 

Fundacja jest wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji 
oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000037031

3. Nr REGON: 611330322

4. Rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 9133Z Działalność pozostałych orga-
nizacji 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)
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Władze Fundacji

Zarząd Fundacji ORLEN na 31.12.2020 r.

Marta Soluch Prezes Zarządu

Kinga Regina Szewczyk Członek Zarządu

Katarzyna Agata Fabbri Członek Zarządu

Zarząd Fundacji ORLEN 1.01.2020 r. – 
17.02.2020 r.

Katarzyna Różycka Prezes Zarządu

Joanna Skalska Członek Zarządu

Marta Soluch Członek Zarządu

Zarząd Fundacji ORLEN 17.02.2020 r. – 
18.02.2020 r.

Katarzyna Różycka Prezes Zarządu

Marta Soluch Członek Zarządu

Zarząd Fundacji ORLEN 18.02.2020 r. – 
16.04.2020 r.

Katarzyna Różycka Prezes Zarządu

Marta Soluch Członek Zarządu

Kinga Regina Szewczyk Członek Zarządu

Zarząd Fundacji ORLEN 16.04.2020 r. – 
3.06.2020 r.

Marta Soluch Członek Zarządu

Kinga Regina Szewczyk Członek Zarządu

Zarząd Fundacji ORLEN 3.06.2020 r. – 
25.06.2020 r.

Marta Soluch Prezes Zarządu

Kinga Regina Szewczyk Członek Zarządu

Zarząd Fundacji ORLEN 25.06.2020 r. – 
31.12.2020 r.

Marta Soluch Prezes Zarządu

Kinga Regina Szewczyk Członek Zarządu

Katarzyna Agata Fabbri Członek Zarządu

Rada Fundacji ORLEN na 31.12.2020 r.

Agata Górnicka Przewodnicząca Rady

Andrzej Milewski Zastępca 

Przewodniczącego Rady

Anna Ziobroń Członek Rady

Ewelina Seget Członek Rady

Piotr Paweł Rembacz Członek Rady

Zmiany w Radzie Fundacji ORLEN w 2020 r. 

Ewelina Seget 02.01.2020 r. powołanie

Piotr Paweł Rembacz 02.01.2020 r. powołanie

Łukasz Hołubowski 09.01.2020 r. rezygnacja

Zarząd Fundacji Rada Fundacji



Sprawozdanie za rok 2020 / Władze Fundacji

7

Informacje o zasadach,  
formach i zakresie  
działalności Fundacji

Korporacyjna Fundacja ORLEN 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 wyrówny-
wania 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 dzie-
dzictwa przyrodniczego. 

14. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz prze-
ciwdziałania 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 rozwi-
jania kontaktów i współpracy między społeczeń-
stwami.

18. Promocji i organizacji wolontariatu.

19. Działalności wspomagającej technicznie, szkole-
niowo, 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 przeznaczo-
nych na działalność Fundacji.

2. Udzielanie wsparcia finansowego na realizację 
działań istotnych ze względu na cele Fundacji 
oraz pozafinansowego (w szczególności rzeczo-
wego, organizacyjnego, technicznego i innego) 
na wsparcie działań zgodnych z celami Fundacji.

3. Wspieranie finansowe i pozafinansowe podmiotów 
i organizacji powołanych do realizacji celów zgod-
nych 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 publi-
kacji.

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, rządo-
wymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie 
określonym w §10 Statutu.



Opis działalności 
statutowej w 2020 roku
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W 2020 r. Fundacja ORLEN realizowała cele statutowe, kontynuując zapoczątkowane w ubiegłych latach programy, 

ale także podejmując nowe działania. Rodzinne Domy Dziecka (RDD) wspieramy od 19 lat. W minionym, niezwykle 

trudnym roku, także służyliśmy pomocą tym niezwykłym placówkom, w których doświadczone przez życie dzieci 

i młodzież odnajdują stabilizację i opiekę. Rodzinnym Domom Dziecka pomagaliśmy poprzez przekazywanie darowizn 

na leczenie i rehabilitację, wyprawki szkolne, wyrównywanie szans edukacyjnych. W minionym roku udało nam się zorga-

nizować cztery turnusy ferii zimowych dla RDD i wesprzeć finansowo indywidualne plany wakacyjne RDD. Doceniliśmy 

uzdolnionych wychowanków RDD, kontynuując skierowany do nich program stypendialny. W obliczu pandemii, która 

wymusiła zdalne nauczanie, pomogliśmy RDD dostosować się do nowej sytuacji, przekazując darowizny na zakup 

dodatkowego sprzętu elektronicznego. 

Więcej informacji o pomocy dla RDD można znaleźć w rozdziale 

1. Wsparcie dla Rodzinnych Domów Dziecka

Wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży to naszym zdaniem najlepsza inwestycja we wspólną przyszłość. Dlatego 

też w 2020 r. kontynuowaliśmy to działanie i wypłacaliśmy stypendia ze wszystkich programów stypendialnych 

Fundacji ORLEN. Prowadziliśmy nabór do kilku programów (program stypendialny „Dla Orłów”, program stypen-

dialny dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Płocka i powiatu płockiego, program stypendialny dla wychowanków 

RDD i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Typu Rodzinnego, program stypendialny dla podopiecznych Fundacji 

dla Rodaka). W trzeciej edycji programu stypendialnego dla studentów „Bona Fide” przyznaliśmy największą, jak dotąd, 

liczbę stypendiów na studia na najlepszych uczelniach świata – aż 10. Kontynuowaliśmy także wypłatę stypendiów 

z programu „Pełnia Życia” dla sportowców paraolimpijczyków, jak i z programu „Mistrzowie Chemii”.

Więcej informacji o programach stypendialnych można znaleźć w rozdziale 

2. Programy stypendialne

W minionym roku zwiększyła się liczba prowadzonych przez Fundację ORLEN programów grantowych. Trzy z nich 

są już dobrze znane. Z działającego od niemal dwóch dekad programu „ORLEN dla Strażaków” skorzystało w ubiegłym 

roku blisko 200 jednostek straży pożarnej. Mogły one zakupić niezbędny sprzęt o łącznej wartości prawie 3 mln zł. 

Dwa spośród naszych programów – zainaugurowane w 2018 r. – mają już swoje miejsce na mapie programów skie-

rowanych do lokalnych społeczności. Do programu „Moje miejsce na Ziemi”, który daje możliwość dokonania realnej 

zmiany w swojej najbliższej okolicy, wpłynęła w 2020 r. rekordowa liczba wniosków. Coraz większym uznaniem cieszy 

się program „Czuwamy! Pamiętamy!” będący zachętą dla lokalnych społeczności do przywracania pamięci o bohaterach 

i poszerzania wiedzy na temat dziejów swojej małej ojczyzny. Nasz najmłodszy program grantowy „Zdrowie dla Płocka” 

został zainaugurowany w minionym roku. W tym programie nagradzamy grantem lokalne organizacje i instytucje samo-

rządowe z Płocka oraz sąsiadujących powiatów, które mają ciekawy pomysł na projekt z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 

Więcej informacji o programach grantowych można znaleźć w rozdziale  

3. Programy grantowe

Opis działalności statutowej  
w 2020 roku

Zobacz

Zobacz

Zobacz
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W 2020 r. mimo trudności związanych z pandemią koronawirusa z sukcesem rozwijaliśmy program Wolontariatu 

Pracowniczego. Zorganizowaliśmy 51 akcji dobroczynnych, a w działania zaangażowaliśmy jeszcze większą liczbę 

pracowników niż w poprzednich latach, bo aż 1,1 tys. Rozstrzygnęliśmy konkurs na Wolontariusza Roku 2020, wyłaniając 

pięciu laureatów spośród zgłoszonych do konkursu pracowników Grupy ORLEN. Zaproponowaliśmy też zupełnie nowe 

działanie – Tydzień Wolontariatu, który odbył się pod hasłem „dobroMOCni – w pomocy jest moc”. Spotkania, rozmowy 

i dyskusje, które można było śledzić w uruchomionym przez nas kanale telewizyjnym „dobroMOCni TV”, były potężnym 

zastrzykiem inspiracji i wiedzy na temat wolontariatu.

Więcej informacji o Programie Wolontariatu Pracowniczego można znaleźć w rozdziale 

4. Wolontariat pracowniczy

W nasze działania angażowaliśmy osoby indywidualne – klientów stacji ORLEN, którzy korzystają z programu lojalnościo-

wego VITAY oraz podatników, którzy co roku mają prawo przekazania 1% swojego podatku organizacji pożytku publicz-

nego. Dzięki wsparciu uzyskanemu zarówno z punktów VITAY, jak i 1% podatku udało się m.in. przekazać darowiznę 

Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu w Bydgoszczy na zakup sprzętu i środków ochrony osobistej 

do walki z koronawirusem, pozyskać dodatkowe środki na pomoc dla Rodzinnych Domów Dziecka, czy przekazać 

specjalistyczną karmę dla psów Fundacji Azylu pod Psim Aniołem.

Więcej informacji o współpracy z programem VITAY i kampanii 1% można znaleźć w rozdziale  

5. VITAY i kampania 1% podatku

Tak jak w poprzednich latach realizowaliśmy cele statutowe również poprzez wsparcie ciekawych i wartościowych 

działań prowadzonych przez inne podmioty. W ramach programu darowizn w minionym roku wspieraliśmy działania 

z kilku obszarów tematycznych: kultura, nauka i podtrzymanie tradycji narodowych; bezpieczeństwo, ratownictwo 

i ochrona ludności; kultura fizyczna i sport; ochrona i promocja zdrowia; pomoc społeczna.

Dzięki pomocy ze strony Fundacji Orlen Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, który prowadzi Warszawskie Muzeum 

Chopina, mógł wzbogacić kolekcję chopinianów o bezcenne listy kompozytora oraz portret Fryderyka Chopina autor-

stwa Teofila Kwiatkowskiego. 

Akademia Koszykówki Legii Warszawa wykorzystała środki z Fundacji ORLEN na zainteresowanie najmłodszych pasją 

do sportu, doskonalenie ich w sztuce gry w koszykówkę i promowanie aktywnego stylu życia. W Akademii pod okiem 

profesjonalnych trenerów mogło szkolić się ponad 200 dzieci.

Stowarzyszenie „Paczka dla Bohatera” otrzymało z Fundacji ORLEN wsparcie na organizację X Bożonarodzeniowej 

Paczki dla Bohatera. Wolontariusze Stowarzyszenia dotarli z życzeniami i świątecznymi paczkami pełnymi niezbędnych 

produktów do ponad 2 tys. kombatantów – przedstawicieli m.in.: Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Powstańców 

Warszawskich.

To tylko trzy wybrane inicjatywy z setek, które wsparliśmy w minionym roku w ramach programu darowizn.

Więcej informacji o programie darowizn można znaleźć w rozdziale  

6. Program darowizn

Zobacz

Zobacz

Zobacz
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W obliczu pandemii nie mogliśmy pozostać obojętni. Mocno zaangażowaliśmy się w pomoc w walce ze skutkami 

koronawirusa. Wsparliśmy kilkadziesiąt podmiotów m.in. szpitale, policję, służby sanitarne, DPS-y i RDD. Udzielaliśmy 

pomocy finansowej i rzeczowej. Łączna wartość wsparcia przekroczyła 129 mln zł. W ramach inicjatywy #WspieramyPolskę 

zaangażowaliśmy się w promocję polskich produktów, zachęcając Polaków do patriotyzmu gospodarczego w trudnym 

dla rodzimych firm czasie pandemii.

Więcej informacji o pomocy w walce z pandemią można znaleźć w rozdziale 

7. Wsparcie na walkę z pandemią koronawirusa

W 2020 roku Fundacji ORLEN nie zabrakło na branżowych imprezach i konferencjach dotyczących kwestii CSR. 

Zostaliśmy laureatami dwóch nagród. Za nasze działania otrzymaliśmy Srebrnego BohaterONa i Bursztynowe Serce.

Więcej informacji o dodatkowych aktywnościach Fundacji ORLEN można znaleźć w rozdziale 

8. Nagrody, udział w wydarzeniach branżowych i konferencjach

Zobacz

Zobacz



1. Wsparcie dla 
Rodzinnych Domów 
Dziecka
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Wsparcie dla Rodzinnych Domów Dziecka

W 2020 r. Fundacja ORLEN kontynuowała zapoczątkowane już w 2001 r. działania na rzecz wspierania RDD oraz Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych Typu Rodzinnego. Przed 19 laty dostrzegliśmy potrzeby dzieci i młodzieży, które nie mogą 

wychowywać się w rodzinie biologicznej i od tamtego czasu staramy się odpowiedzieć na nie, proponując różnego 

rodzaju programy, aktywności, w których do udziału zapraszamy wychowanków i ich opiekunów. Zapewniamy wsparcie 

finansowe w najpilniejszych potrzebach takich jak: wydatki edukacyjne, medyczne, terapeutyczne. Dostrzegamy 

też trud opiekunów, którzy starają się wychować dzieci do dorosłości i samodzielności, służąc im wsparciem.

Program wsparcia RDD przez Fundację ORLEN w 2020 r. składał się z następujących działań:

200 
ponad

organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci 
i ich opiekunów

dofinansowanie letnich wyjazdów i lata 
w mieście

dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego 
do zdalnej nauki i pracy

program stypendialny dla dzieci z RDD oraz 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Typu 
Rodzinnego

konkurs plastyczny dla dzieci z RDD na kartkę 
świąteczną PKN Orlen

spotkania z zawodnikami Grupy Sportowej 
ORLEN 

darowizny dla RDD m.in.: na cele edukacyjne, 
leczenie i terapię wychowanków, dojazdy

Rodzinnych Domów 
Dziecka skorzystało  
w 2020 r. z różnych  
form wsparcia ze

strony Fundacji ORLEN

150 
ponad

dzieci i dorosłych wzięło 
udział w czterech 

zimowych turnusach 
wypoczynkowych  

w 2020 r.

130 
tyle wpłynęło wniosków 

o dofinansowanie 
wakacji letnich

178 
tyle Rodzinnych Domów 

Dziecka wsparliśmy 
darowizną na zakup 

sprzętu elektronicznego 
do zdalnej nauki i pracy
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Zimowy wypoczynek dla Rodzinnych Domów Dziecka

Jednym z wielu naszych działań na rzecz RDD jest organizacja zimowego i letniego wypoczynku. Na wspólne wyjazdy 

zapraszamy nie tylko wychowanków, ale całe rodziny. Zależy nam na tym, żeby wspólnie spędzony czas działał 

na rodzinę integrująco, był okazją do jeszcze lepszego poznania siebie nawzajem, do budowania rodzinnych wspo-

mnień. Dla wielu RDD organizowany przez nas wyjazd to jedyna możliwość wyjechania na wypoczynek. Tym bardziej 

jest to ważny dla nich czas.

Zainteresowanie wypoczynkiem ze strony RDD jest ogromne, dlatego w pierwszej kolejności zapraszamy na wspólny 

wyjazd te RDD, które jeszcze nie brały udziału w organizowanych przez nas wyjazdach lub brały udział, ale wiele lat temu. 

W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną wspólny wyjazd rodzin z RDD udało nam się zorganizować tylko zimą, 

jeszcze przed pandemią. Utworzyliśmy cztery tygodniowe turnusy, w których udział wzięło ponad 150 osób z 17 RDD.

Jak co roku, największą atrakcją zimowego wyjazdu były szkolenia narciarskie pod okiem profesjonalnych instruktorów. 

Ci, którzy narty na nogach mieli po raz pierwszy naukę zaczynali od podstaw na stokach przeznaczonych dla najmniej 

doświadczonych narciarzy. Bardziej zaawansowani mogli, pod okiem opiekuna, doskonalić umiejętności na stokach 

o wyższym poziomie trudności.

Poza zajęciami narciarskimi uczestnikom zimowego wyjazdu zaproponowaliśmy wiele innych atrakcji, takich jak: zwie-

dzanie Beskidu Śląskiego lub zabawa z góralską kapelą. O to, by podczas wyjazdu nie zabrakło kreatywnych zajęć 

dla dzieci w różnym wieku, zadbali pracownicy Grupy ORLEN, którzy w ramach wolontariatu pracowniczego przygoto-

wali zajęcia dla uczestników zimowego wyjazdu. Poprowadzili m.in.: zajęcia fotograficzne, warsztaty kulinarne czy zajęcia 

z chemii, na których każdy z uczestników mógł poczuć się jak młody chemik. Dzieci nie tylko miały okazję obejrzeć 

widowiskowe pokazy przeprowadzone przez naszych pracowników, ale same eksperymentowały. Za aktywność uczest-

nicy warsztatów zostali nagrodzeni zabawkami i grami edukacyjnymi.

Więcej informacji na temat warsztatów można znaleźć w rozdziale 

4. Wolontariat Pracowniczy
Zobacz
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Dofinansowanie wakacji letnich 

Ze względu na zagrożenie epidemiczne w wakacje nie zdecydowaliśmy się na zaproponowanie rodzinom zorganizo-

wanego wypoczynku. Mając jednak stały kontakt z RDD, wiedzieliśmy doskonale, że wiosenne miesiące ze względu 

na lockdown, a także z racji nauki i pracy online, spędzili w domach. W roku 2020 rodziny jeszcze bardziej potrzebowały 

wakacyjnego wypoczynku. Postanowiliśmy, że dofinansujemy indywidualne wyjazdy rodzin z RDD tak, by mogły spędzić 

czas wspólnie, w wybranym ośrodku lub zapewnić dzieciom wyjazdy na obozy i kolonie. 

Wśród dofinansowanych wyjazdów znalazły się wakacje rodzin w gospodarstwie agroturystycznym w okolicach Pucka, 

rodzinne wyjazdy do Krakowa i Zakopanego, kolonie i obozy sportowe.

Przygotowaliśmy także propozycje dla tych, którzy m.in. ze względu na bezpieczeństwo, woleli zostać w domu, ale chcieli 

w wakacyjnych miesiącach zapewnić dzieciom dostęp do niecodziennych atrakcji. Wśród dofinansowanych projektów 

znalazły się place zabaw, zakup rowerów czy budowa domków na drzewach. 

Rodzinne Domy Dziecka na wypoczynek wyjazdowy mogły otrzymać maksymalne wsparcie w wysokości 8 tys. zł, a na 

wakacje w mieście do 4 tys. zł.

Przyznane środki przeznaczyliśmy na wyjazdy i wypoczynek wychowanków 
na Podlasiu, w Mortęgach oraz w Warszawie. Dzieci, oprócz wypoczynku, uczestniczyły 
w zajęciach jazdy konnej, nauce pływania, rajdach rowerowych, a w stolicy, 
oprócz zwiedzania, mogły odwiedzić Muzeum Narodowe, zobaczyć wystawę 
„Polska siła obrazu” oraz ujrzeć panoramę miasta z Pałacu Kultury i Nauki.

Opiekunowie z Rodzinnego Domu Dziecka „Stecówka”,  
który otrzymał wsparcie na organizację wyjazdu wakacyjnego

Dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego do zdalnej nauki 
i pracy

Po tym jak szkoły przeszły na nauczanie zdalne, nasi podopieczni z RDD znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji. 

Często rodziny do dyspozycji miały jeden czy dwa komputery, którymi domownicy się dzielili. Szkoła online dla wielu 

dzieci z tych rodzin oznaczała wykluczenie z lekcji, bo nie każdemu domownikowi RDD można było zapewnić dostęp 

do komputera czy choćby telefonu. Zdecydowaliśmy, że w tej szczególnej sytuacji pomożemy rodzinom z RDD w zakupie 

sprzętu elektronicznego. 
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200 
tyle wpłynęło wniosków 

o wsparcie na zakup 
sprzętu elektronicznego 
do zdalnej nauki i pracy

178 
ponad

tyle przyznaliśmy 
darowizn

500 000 zł 
to łączna kwota darowizn przeznaczonych  

na zakup sprzętu elektronicznego

ponad

Nasi podopieczni z Rodzinnych Domów Dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych 
typu rodzinnego potrzebowali naszej pomocy w trudnym czasie izolacji. 
Większość tych ośrodków stanowią rodziny wielodzietne, nawet z ośmiorgiem 
dzieci w wieku szkolnym. W dobie nauki online często brakuje im podstawowych 
narzędzi do pracy, ponieważ dzieci muszą dzielić komputer z resztą domowników. 
Dlatego chcieliśmy pomóc im odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości 
i umożliwić naszym podopiecznym dostęp do systemu zdalnej edukacji.

Marta Soluch, Prezes Zarządu Fundacji ORLEN

Program stypendialny dla dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka

Ważnym kierunkiem wsparcia RDD jest pomoc uzdolnionym wychowankom w edukacji i rozwijaniu swoich pasji. Zależy 

nam na tym, żeby przyczynić się do wyrównania ich szans edukacyjnych. Dlatego też od 11 lat przyznajemy specjalne 

stypendia wychowankom RDD. W tegorocznej edycji programu przyznaliśmy 104 stypendia, w tym 5 sportowych.

Więcej informacji o stypendiach dla wychowanków RDD można znaleźć w rozdziale  

2. Programy stypendialne
Zobacz
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Doroczny konkurs na kartkę 
świąteczną

To już nasza tradycja, że kartkę świąteczną PKN ORLEN 

wysyłaną przez firmę do współpracowników, klientów 

i kontrahentów zdobi – wyłoniony w konkursie – rysunek 

dziecka z jednego z RDD będącego pod opieką 

Fundacji ORLEN. Konkurs na kartkę świąteczną zorgani-

zowaliśmy w 2020 r. po raz szesnasty. Wpłynęło do nas 

blisko 600 prac. Do drugiego etapu konkursu zakwali-

fikowaliśmy 30 z nich. Zwycięzcę wybrali pracownicy 

PKN ORLEN w głosowaniu internetowym. Najwięcej 

głosów zdobyła praca Dawida Siegienia. 

Kapituła konkursu wyróżniła trójkę młodych artystów 

w kategorii „Oryginalna technika wykonania”. Specjalne 

wyróżnienie dla najbardziej oryginalnych i kreatywnych 

prac otrzymało 19 uczestników.

Nagrodą dla wszystkich uczestników XVI edycji konkursu 

były e-karty podarunkowe o wartości 100 zł do jednego 

ze sklepów: Smyk, Empik lub Decathlon.

I miejsce Dawid Siegień

II miejsce Magdalena Riebandt III miejsce Patryk Szarpak
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Spotkania online ze sportowcami

W naszych działaniach skierowanych do wychowanków RDD i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 

kładziemy szczególny nacisk nie tylko na odnajdywanie i rozwijanie pasji, ale także na zachęcanie do stawiania sobie 

nowych, ciekawych celów, konsekwentnego dążenia do nich, nie poddawania się w sytuacjach trudnych. W tym 

roku, w którym ze względu na konieczność utrzymywania dystansu społecznego, nie mieliśmy zbyt wielu możliwości 

do organizowania spotkań, wyjazdów, zaproszenia dzieci z objętych naszą pomocą placówek na doroczny wolonta-

riat przy okazji ORLEN Warsaw Marathon, w zamian postanowiliśmy zorganizować im wirtualne spotkania z czołowymi 

polskimi sportowcami. 

Podziwiani przez młodzież medaliści igrzysk olimpijskich, mistrzowie świata, siatkarze Plus Ligi, to osoby, które jak mało 

kto mogą zainspirować, zachęcić do wytrwałej pracy, podejmowania wyzwań. 

Zorganizowaliśmy dla RDD spotkania online z:

Piotrem 
Małachowskim 

– srebrnym 
medalistą Igrzysk 

Olimpijskich  
w rzucie dyskiem

Agatą  
Ozdobą-Błach 

– judoczką, 
srebrną 

i brązową 
medalistką 

mistrzostw świata 
oraz mistrzynią 

Europy

Karoliną 
Kołeczek 

– wielokrotną 
mistrzynią Polski 
w biegach przez 
płotki, srebrną 

medalistką 
młodzieżowych 

mistrzostw 
Europy

Michałem 
Kozłowskim 
– siatkarzem, 
libero Verva 

Warszawa Orlen 
Paliwa

Damianem 
Wojtaszkiem 
– siatkarzem, 

rozgrywającym 
Verva Warszawa 

Orlen Paliwa

Darowizny

Jedną z form wsparcia RDD jest pomoc w ich bieżącym funkcjonowaniu. W domach, w których nierzadko jest nawet 

ośmioro dzieci – każde z inną historią, innymi trudnymi doświadczeniami – potrzeb jest znacznie więcej niż w przeciętnej 

rodzinie. Dlatego też adekwatnie do nich przekazujemy RDD darowizny. 

Przeznaczane są one między innymi na cele edukacyjne, np. pokrycie kosztów zajęć dodatkowych. Dzięki temu możliwe 

jest nie tylko wyrównywanie szans edukacyjnych wychowanków, ale także rozwijanie ich pasji i zainteresowań. Pomagamy 

także w pokryciu kosztów wyprawek szkolnych, leczenia i terapii dzieci wychowujących się w RDD. Przyznajemy karty 

paliwowe, finansując w ten sposób transport dzieci m.in. do placówek medycznych, na terapie.

Wśród najczęściej zadawanych sportowcom pytań były te, dotyczące rozwoju kariery, wyzwań, trudności, diety spor-

towca. Młodzież pytała ich także o to, jak pogodzić sportową pasję z nauką.



2. Programy  
stypendialne
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Przywiązujemy ogromną wagę do programów stypendialnych. To jeden z filarów działalności Fundacji ORLEN. Jesteśmy 

przekonani, że wspieranie utalentowanej i działającej na rzecz lokalnej społeczności młodzieży jest najlepszą inwestycją 

w przyszłość. W ramach kilku programów stypendialnych wspieramy młodzież z ponadprzeciętnymi wynikami nauko-

wymi, sportowymi czy osiągnięciami artystycznymi.

Prowadzimy unikatowy w skali kraju program stypendialny dla wybitnych studentów, którzy dostali się na studia 

na najlepszych uczelniach na świecie. Umożliwiamy im podjęcie nauki za granicą bez konieczności zaciągania kredytów 

na pokrycie wysokich kosztów czesnego. 

Pomagamy także paraolimpijczykom w realizacji ich sportowych celów. Nie zapominamy o potomkach Polaków prze-

siedlonych na Wschód, którym chcemy pomagać w podjęciu edukacji w Polsce, jak również o uzdolnionych wycho-

wankach RDD, dla których wsparcie stypendialne to sposób na wyrównanie szans edukacyjnych. 

Wiemy, że inwestycja w talenty się zwraca, bo śledzimy osiągnięcia naszych stypendystów.

W 2020 r. wypłacaliśmy stypendia w ramach siedmiu programów stypendialnych:

program stypendialny „Bona Fide”

program stypendialny „Dla Orłów”

program stypendialny dla dzieci i młodzieży 
– mieszkańców Płocka i powiatu płockiego 
„Mam pasję powyżej średniej”

program stypendialny „Pełnia Życia”

program stypendialny dla podopiecznych 
Fundacji dla Rodaka

program stypendialny dla wychowanków 
Rodzinnych Domów Dziecka

program stypendialny „Mistrzowie Chemii”

Program stypendialny „Bona Fide”

Nabór do programu stypendialnego „Bona Fide” (z łac. w dobrej wierze) zorganizowaliśmy w 2020 r. już po 

raz trzeci. W ramach tego programu wspieramy naukę wybitych studentów na najlepszych uniwersytetach na świecie. 

O stypendium „Bona Fide” mogą się ubiegać osoby, które kształcą się na studiach II lub III stopnia na jednej 

z zagranicznych uczelni znajdujących się w pierwszej pięćdziesiątce Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata 

(tak zwanej Listy szanghajskiej).

Jesteśmy przekonani, że objęcie mecenatem wybitnych studentów, którzy dzięki temu mogą kształcić się na najwyż-

szym światowym poziomie, nawiązywać międzynarodowe kontakty, leży w interesie Polski. Nasi stypendyści kształcą 

się w niezwykle ważnych dla Polski dziedzinach takich jak: ekonomia, administracja publiczna, dyplomacja i stosunki 

międzynarodowe. Mogą stać się w przyszłości liderami zmian w różnych dziedzinach życia publicznego. 

Stypendium „Bona Fide” to unikalna propozycja w skali kraju. Do tej pory żadna instytucja nie oferowała tego typu 

mecenatu wybitnym studentom kształcącym się na najlepszych uczelniach na świecie. Fundacja ORLEN zauważyła 

tę lukę i postanowiła ją wypełnić.
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Kwota dofinansowania dla każdego ze stypendystów to maksymalnie 150 tys. zł netto. Wsparcie może być przez nich 

wykorzystane wyłącznie na pokrycie kosztów czesnego. Stypendyści „Bona Fide” zobowiązują się, że po zakończeniu 

edukacji wrócą do Polski i podejmą pracę w spółkach Skarbu Państwa lub w administracji publicznej. 

W 2020 r. w dwuetapowej rekrutacji wyłoniliśmy dziesięciu stypendystów:

Aleksandra  
Koseła 

Wielka Brytania, 
Uniwersytet Oksfordzki 
(Master of Philosophy 
in Politics: European 
Politics and Society) 

Dorota  
Kolarska 

Wielka Brytania, 
University College 

London (International 
Masters in Economy, 
State and Society)

Jan  
Farfał 

Wielka Brytania, 
Uniwersytet Oksfordzki 
(DPhil in Area Studies, 

Russia and East Europe)

Ksawery  
Stojak 

Wielka Brytania, 
University College 

London (Engineering 
with Innovation and 
Entrepreneurship)

Maksymilian 
Świerkowski

Wielka Brytania, 
University College 

London (Engineering 
with Finance)

Mariusz 
Olczykowski 

Stany Zjednoczone, 
Uniwersytet Duke’a  
(The Master of Laws  

– LLM) 

Michał  
Nowak

Wielka Brytania, 
University College 
London (Int. MA 

Economy, State&Society: 
Economics and Business)

Piotr  
Brzostek

Wielka Brytania, 
Uniwersytet Oksfordzki 
(Bachelor of Civil Law)

Ryszard  
Jamka

Wielka Brytania, 
Uniwersytet Oksfordzki 

(Magister Juris)

Wojciech 
Marcinkowski

Wielka Brytania, 
Uniwersytet Oksfordzki 

(Magister Juris)

W 2020 r. partnerami Fundacji ORLEN przy tym programie stypendialnym były trzy fundacje korporacyjne: Fundacja 

BKG im. J.K. Steczkowskiego, Fundacja Energa oraz Fundacja LOTOS.
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10 
liczba stypendiów 

przyznanych  
w 2020 r.

22 
liczba stypendystów 

trzech edycji programu 
„Bona Fide”

783 000 zł 
budżet programu „Bona Fide” w 2020 r.

Cieszę się, że taki program stypendialny, jak „Bona Fide” istnieje. Z mojej perspektywy 
to jest jedyna szansa na to, żeby po zagranicznych – bardzo kosztownych – studiach 
bez większego kłopotu wrócić do kraju i pracować w sektorze publicznym.

Paweł Maryniak, stypendysta drugiej edycji programu „Bona Fide”, student Uniwersytetu w Cambridge
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Program stypendialny „Dla Orłów”

Program stypendium „Dla Orłów” stworzyliśmy z myślą o dzieciach pracowników PKN ORLEN oraz spółek z grupy kapi-

tałowej ORLEN. O stypendia mogą się ubiegać uczniowie szkół ponadpodstawowych ze średnią ocen co najmniej 

4,5 oraz siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej ze średnią wyższą niż 4,7. Doceniamy nie tylko wyniki naukowe, 

ale także udokumentowaną pozaszkolną aktywność uczniów. W 2020 r. stypendia „Dla Orłów” przyznaliśmy już po 

raz szósty.

200 zł 
kwota comiesięcznego 

stypendium dla 
uczniów szkół 

podstawowych

300 zł 
kwota comiesięcznego 

stypendium dla 
uczniów szkół 

ponadpodstawowych

339 
tylu uczniów ubiegało 

się o stypendium  
„Dla Orłów”

212 
tyle stypendiów 

przyznaliśmy w 2020 r.

Program stypendialny dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Płocka 
i powiatu płockiego

W 2020 r. już po raz dwunasty rozstrzygnęliśmy konkurs stypendialny dla uczniów mieszkających na terenie Płocka 

lub powiatu płockiego pod hasłem „Mam pasję powyżej średniej”. Ten program stypendialny przeznaczony jest 

dla uczniów, którzy mogą pochwalić się nie tylko wysoką średnią ocen, ale także osiągnięciami sportowymi, naukowymi 

czy aktywnością w wolontariacie. 

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz klas siódmych i ósmych szkoły podsta-

wowej. Program stypendialny jest podzielony na dwa segmenty: naukowy i sportowy. W przypadku stypendium nauko-

wego średnia ocen dla uczniów szkoły podstawowej wynosi co najmniej 4,7, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

co najmniej 4,5. Ubiegający się o stypendium z tytułu osiągnięć sportowych muszą wykazać się średnią ocen wyno-

szącą przynajmniej 4,0. 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie mogliśmy zorganizować gali z udziałem stypendystów programu 

dla mieszkańców Płocka i dzieci pracowników. Obu grupom zaproponowaliśmy spotkanie w formie online, które odbę-

dzie się wiosną 2021. Będzie ono miało charakter gry online oraz warsztatów kompetencyjnych.
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200 zł 
kwota comiesięcznego 

stypendium dla 
uczniów szkół 

podstawowych

300 zł 
kwota comiesięcznego 

stypendium dla 
uczniów szkół 

ponadpodstawowych

270 
tyle wniosków  
o przyznanie 

stypendium rozpatrzyła 
komisja stypendialna 

135 
tyle stypendiów 

przyznaliśmy w 2020 r.

2000 tylu uczniów z Płocka i powiatu płockiego wsparliśmy stypendiami  
w dwunastu edycjach programu 

Program stypendialny „Pełnia Życia”

Niezwykle cieszą nas sukcesy sportowe polskich paraolimpijczyków. Jednocześnie wiemy, jak wiele pracy muszą włożyć 

w to, by osiągać jak najlepsze wyniki, zdobywać medale. Chcemy wesprzeć ich w tym, by mogli, jak najwięcej czasu 

poświęcić na treningi. Po letnich igrzyskach paraolimpijskich, które odbyły się w Rio de Janeiro w 2016 r. Fundacja 

ORLEN zdecydowała się ufundować specjalne stypendium dla medalistów tych Igrzysk. 

Program „Pełnia Życia” był w założeniu czteroletni. W 2020 r. z uwagi na przełożenie igrzysk olimpijskich w Tokio na 2021 

rok, kontynuowaliśmy wypłaty dla objętych nim paraolimpijczyków. 

36 
liczba sportowców 
objętych w 2020 r. 

stypendium  
„Pełnia Życia”

od 500  

do 1000 zł
kwoty comiesięcznych stypendiów programu  

„Pełnia Życia”
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Program stypendialny dla podopiecznych Fundacji dla Rodaka

Od 2018 r. Fundacja ORLEN we współpracy z Fundacją dla Rodaka podjęła działania na rzecz wsparcia procesu repa-

triacji potomków Polaków wysiedlonych na Wschód. Zdecydowaliśmy o powołaniu programu „Stypendium dla Rodaka”, 

w ramach którego wypłacamy stypendia osobom pochodzącym z Kresów Wschodnich, mających polskie korzenie, 

które podejmują lub kontynuują naukę w Polsce. 

Jesteśmy przekonani, że umożliwienie młodzieży polskiej ze Wschodu rozpoczęcia i kontynuowania nauki w Polsce 

to jedna z najefektywniejszych metod repatriacji. Studia to dla nich czas poznawania polskich realiów, szlifowania umie-

jętności językowych, nawiązywania przyjaźni z rówieśnikami i budowy sieci kontaktów. W momencie, kiedy ci młodzi 

ludzie otrzymują dyplom wyższej uczelni, czują się w Polsce jak u siebie. Wchodzą na rynek pracy naturalnie, podobnie 

jak ich rówieśnicy. Nierzadko mając stabilną sytuację zawodową i mieszkaniową, sprowadzają do kraju swoich przodków, 

młodsze rodzeństwo, rodziców.

53 
liczba „Stypendiów  

dla Rodaka” 
przyznanych  

w 2020 r.

146 
liczba stypendystów 

wszystkich edycji 
„Stypendiów  
dla Rodaka”

Jestem stypendystką Fundacji już trzeci rok. Dla mnie, 
jak i dla wszystkich stypendystów, to jest wielkie wsparcie 
dla realizowania naszych małych i wielkich marzeń. 
Dzięki dofinansowaniu miałam możliwość pojechać 
na wakacje do Kazachstanu i spędzić wolny od nauki 
czas z moją rodziną. Jednym z moich wielkich marzeń 
było zawsze nauczyć się robienia zaawansowanej grafiki 
komputerowej. Dzięki wsparciu Fundacji podjęłam 
pierwsze kroki i kupiłam pomoce do nauki! W przyszłości 
planuję rozwijać swoje umiejętności w tym kierunku.

Valeriya Shimkova, beneficjentka „Stypendium dla Rodaka”, studentka 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Chciałbym serdecznie podziękować Fundacji dla Rodaka 
oraz Fundacji ORLEN za przyznane mi stypendium. Pomogło 
mi ono bardziej rozwinąć się w dziedzinie edukacji oraz 
pomogło w codziennych potrzebach życiowych w Polsce. 
Przyznane stypendium daje mi możliwość zaplanowania 
konkretnego celu edukacyjnego, który staram się osiągnąć 
w ciągu roku. Dzięki zdobytym celom, finansowanym 
przez stypendium, będę mógł osiągać większe sukcesy 
w przyszłości. Dziękuję bardzo za wsparcie!

Vitaliy Korzhenevskiy, beneficjent „Stypendium dla Rodaka”, student Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu



Sprawozdanie za rok 2020 / Opis działalności statutowej w 2020 roku

26

Programy stypendialne

Program stypendialny „Mistrzowie Chemii”

„Mistrzowie Chemii” to autorski program stypendialny Fundacji ORLEN powołany w 2012 r. Jego celem było wsparcie 

uzdolnionych młodych chemików, zapewnienie im jak najlepszych warunków do tego, by mogli się kształcić. Wspieramy 

także szkoły, w których uczą się objęci stypendium młodzi chemicy. 

W ramach stypendium Fundacja ORLEN 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. 

Jesienią 2018 r. wstrzymaliśmy nabór kandydatów do programu. Jednak kontynuujemy wsparcie już objętych 

programem uczniów, aż do momentu zakończenia przez nich nauki w szkołach średnich. W dalszym ciągu wspie-

ramy uczniów uzdolnionych w kierunku nauk ścisłych. Mogą się oni starać o stypendia w ramach innych naszych 

programów stypendialnych.

Program realizowany jest we współpracy z technikum działającym w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego 

Łukasiewicza w Płocku.

Program stypendialny dla wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka

Stypendia dla wychowanków RDD dopełniają wsparcie, jakiego od początku istnienia Fundacji ORLEN udzielamy 

RDD. Stypendium dla utalentowanych wychowanków RDD, nie tylko daje im dodatkowe środki na cele edukacyjne, 

rozwijanie swoich pasji i talentów, ale także motywuje do dalszej nauki, wzmacnia poczucie własnej wartości i uczy 

samodzielności w zarządzaniu finansami. 

Stypendium przyznawane jest w dwóch modułach: naukowym i sportowym. O stypendia naukowe mogą ubiegać 

się uczniowie od szóstej klasy szkoły podstawowej, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci. Stypendia 

sportowe mogą otrzymać uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodsta-

wowych. O wsparcie z tego programu mogą również ubiegać się dzieci przysposobione i już usamodzielnieni wycho-

wankowie rodzinnej pieczy zastępczej do 24 roku życia.

300 zł 
miesięczne stypendium 

dla uczniów szkół 
podstawowych  

i ponadpodstawowych

400 zł 
miesięczne stypendium 

dla studentów

104 
tyle stypendiów 

przyznaliśmy  
w 2020 r.



3. Programy  
grantowe
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W 2020 r. Fundacja ORLEN kontynuowała trzy programy grantowe. Jednym z nich jest „ORLEN dla Strażaków” znany 

już od dwóch dekad. Kolejny to „Moje miejsce na Ziemi” – nasz największy program grantowy zyskujący z roku na rok 

coraz większą popularność. Jest on skierowany do lokalnych organizacji, które mają pomysł na zmianę w swoim najbliż-

szym otoczeniu. W 2020 r. odbyła się III edycja programu „Moje miejsce na Ziemi”. Po raz trzeci zorganizowaliśmy 

także program „Czuwamy! Pamiętamy!”. W jego ramach fundacje, stowarzyszenia czy instytucje lokalne przygotowują 

projekt upamiętnienia bohaterów narodowych i wydarzeń historycznych ważnych dla lokalnej społeczności. W 2020 r. 

uruchomiliśmy czwarty program grantowy pod nazwą „Zdrowie dla Płocka”. W tym programie nagradzamy grantem 

lokalne organizacje i instytucje samorządowe, które mają ciekawy pomysł na projekt z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 

Cieszy nas nie tylko coraz większa liczba nadsyłanych wniosków do programów grantowych, ale także coraz wyższa 

ich jakość. Z roku na rok wyłonienie najciekawszych projektów jest coraz trudniejsze. Widzimy za to, jak wielki potencjał 

drzemie w lokalnych społecznościach.

„Moje miejsce na Ziemi”

W 2020 r. zorganizowaliśmy III edycję konkursu grantowego „Moje miejsce na Ziemi” skierowanego do lokalnych orga-

nizacji pozarządowych i instytucji samorządowych, które mają pomysł na projekt na rzecz swoich społeczności.

„Moje miejsce na Ziemi” to nasz najważniejszy program grantowy. W 2020 r. miał on rekordowy budżet. Kwota przezna-

czona na granty wyniosła aż 3 mln zł. Niesamowite było też zainteresowanie lokalnych organizacji tym programem. W tej 

edycji wpłynęło do nas niemal o połowę więcej wniosków niż w poprzednim roku. Organizacje ubiegały się o granty 

w kwotach 5, 10, 15 i 20 tys. zł. 

Projektując ten program grantowy, stawialiśmy sobie za cel to, by pobudzić do działania mieszkańców wsi i małych 

miast. Dialog społeczny, pomoc lokalnym organizacjom w działaniu, rozwoju, dotarciu do drugiego człowieka wpisują 

się w strategię CSR Grupy ORLEN. Dane pokazują, że postawiony programowi cel udaje się osiągnąć. Najwięcej, 

bo aż 60% wniosków napłynęło do nas ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców. To pokazuje, jak potrzebne jest wsparcie 

społeczności lokalnych w najmniejszych ośrodkach. Największa liczba wniosków wpłynęła do nas od organizacji 

z województwa mazowieckiego – aż 400. 

W gronie laureatów III edycji programu „Moje miejsce na Ziemi” znalazły się lokalne stowarzyszenia, koła gospodyń 

wiejskich, biblioteki, domy kultury, parafie, jak i grupy strażaków ochotników. Wśród docenionych przez nas projektów 

najwięcej jest tych z dziedziny kultury fizycznej i sportu (843 projekty). W dalszej kolejności dotyczą one rozwoju edukacji, 

kultury i sztuki (815 projektów) oraz działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu ekonomicznemu i społecznemu 

(405 projektów). Wybrane przez nas projekty muszą zostać zrealizowane do 30 czerwca 2021 r.

Wybór laureatów był trudny, ale ostatecznie udało nam się wyłonić projekty, 
które nie tylko są wartościowe, ale i pozwolą na dotarcie do prawie miliona 
beneficjentów. Ponad 70% zwycięskich organizacji pochodzi ze wsi i miejscowości 
poniżej 20 tys. mieszkańców, co pokazuje, jak wielka jest determinacja 
i potrzeba rozwoju najmniejszych społeczności.

Marta Soluch, Prezes Zarządu Fundacji ORLEN
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W gronie zwycięzców znalazła się m.in. Koło Gospodyń Wiejskich w Wincentowie (województwo łódzkie). W ramach 

projektu „Słodka ścieżka edukacyjna we wsi Wincentów” koło zaangażowało mieszkańców Wincentowa w stworzenie 

ścieżki edukacyjnej, która propaguje wiedzę na temat pszczelarstwa. Na ogólnodostępnym terenie mieszkańcy utwar-

dzili alejki, zainstalowali tablice informacyjne na temat pszczelarstwa i jego znaczenia w życiu człowieka – od zapylania 

roślin po właściwości lecznicze miodu. W obrębie ścieżki mieszkańcy zasiali rośliny miododajne, wybudowali domki 

dla owadów, ustawili dwa typy uli. W ramach projektu na terenie ścieżki stanęły też ławeczki i nawiązujące kształtem 

do plastra miodu stoliki. W ten sposób mieszkańcy stworzyli ekologiczny zakątek na mapie Gminy Rusiec, który może 

służyć nie tylko mieszkańcom Wincentowa i okolic, ale także szkołom i przedszkolom w całej gminie.

Wśród laureatów programu „Moje miejsce na Ziemi” znalazł się także Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej 

(województwo małopolskie), który na terenie przylegającym do ośrodka stworzył park kieszonkowy. W Ochotnicy 

Dolnej brakowało strefy spotkań i relaksu dla mieszkańców. Przy budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury nie było miejsca, 

gdzie uczestnicy zajęć, a także rodzice przyprowadzający swoje dzieci na zajęcia, mogliby spokojnie usiąść i poczekać. 

W ramach projektu wolontariusze pod kierownictwem Wiejskiego Ośrodka Kultury stworzyli zieloną enklawę. 

Zainstalowali pergole i donice, zasadzili krzewy i pnącza. W kieszonkowym parku stanął też stół i ławki.

„Osiedle Sitowie” to inicjatywa miasta Gdańsk – siedem domków, w których mieszkają 42 osoby w bardzo trudnej sytuacji 

życiowej. Na co dzień doświadczają wykluczenia społecznego: cierpią na zaburzenia psychiczne, borykają się z niepeł-

nosprawnością intelektualną, są bezdomnymi matkami samotnie wychowującymi dzieci. Gdańskie Stowarzyszenie 

„Wspólnota Serc” nagrodziliśmy grantem za realizację projektu skierowanego do mieszkańców „Osiedla Sitowie”. 

Organizacja zwróciła uwagę, że choć mają oni zapewnione wsparcie lokalowe i aktywizację zawodową, to brakuje 

działań integrujących społeczność i wpływających na polepszenie wzajemnych relacji. Stowarzyszenie zdecydo-

wało się zaproponować mieszkańcom przygotowanie spektaklu teatralnego, którego scenariusz został oparty na ich 

własnych życiowych historiach. Mieszkańcy „Osiedla Sitowie”, biorąc udział w projekcie, mogli oswoić lęki i publicznie 

opowiedzieć, z jakimi trudnościami się mierzą, czego pragną.
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3 mln zł 
budżet konkursu 

grantowego  
„Moje miejsce na 
Ziemi” w 2020 r.

300 
liczba organizacji,  

które otrzymały granty 
w 2020 r.

2855 
liczba wniosków,  

które wpłynęły do 
konkursu grantowego 

w 2020 r.

900 
łącznie tyle organizacji 

wsparliśmy grantem 
w trzech edycjach 
programu „Moje 
miejsce na Ziemi”

ponad 7 mln zł łączna kwota przeznaczona na granty w trzech edycjach 
programu „Moje miejsce na Ziemi”

blisko

„ORLEN dla Strażaków”

W ramach tego programu od 20 lat wspieramy jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Umożliwiamy 

im zakup sprzętu niezbędnego w codziennej służbie. Chodzi zarówno o podstawowe wyposażenie druhów, jakim jest 

np. odzież ochronna, jak i specjalistyczny sprzęt w postaci dronów, kamer termowizyjnych, profesjonalnych radiostacji. 

Wniosek o wsparcie z programu „ORLEN dla Strażaków” mogą złożyć jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz 

każda z ponad 19 tys. jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – niezależnie od tego, czy specjalizuje się w ratownictwie 

wodnym, górskim, czy drogowym.

W tym roku na wsparcie strażaków przeznaczyliśmy blisko 3 mln zł. Otrzymało je 185 jednostek. Przez 20 lat trwania 

programu doposażyliśmy blisko 1,7 tys. jednostek straży pożarnej. Zakupiony sprzęt poprawił ich gotowość bojową, 

a tym samym przyczynił się do wzrostu bezpieczeństwa w lokalnych społecznościach. Zakupiony w ramach programu 

sprzęt był wykorzystywany nieskończoną ilość razy w akcjach gaśniczych i ratunkowych. Rok 2020 dość wyraźnie pokazał, 

jak ważne jest przygotowanie i wyposażenie strażaków, którzy w obliczu pandemii, wspierali medyków i pozostałe służby 

oraz służyli pomocą odizolowanym od świata seniorom. 

Wśród jednostek strażackich, które w 2020 r. wsparliśmy grantem z programu „ORLEN dla Strażaków” znalazła 

się Ochotnicza Straż Pożarna w Skaryszewie (województwo mazowieckie). Strażacy ochotnicy ze Skaryszewa wyjeż-

dżają na akcje średnio 100 razy w roku. Prowadzą nie tylko akcje gaśnicze. Specjalizują się w ratownictwie chemicz-

no-ekologicznym, ratownictwie drogowym i technicznym. Dużą wagę przykładają również do działań z zakresu ratow-

nictwa medycznego, podnosząc w tej dziedzinie swoje kwalifikacje. Strażacy z OSP Skaryszew działają także aktywnie 

na rzecz lokalnej społeczności. Trudno zliczyć wszystkie ich działania. Prowadzą szkolenia i akcje promujące bezpie-

czeństwo, organizują biegi, imprezy okolicznościowe, szkoły tańca dla dzieci i młodzieży, akcję „Nie boję się i ratuję” 

oraz „Młodzieżową Akademię Pierwszej Pomocy”. Zapraszają mieszkańców na „Dzień Otwartej Remizy”, który pozwala 

na lepsze poznanie ich pracy. 
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Do tegorocznego konkursu grantowego zgłosili projekt zakupu namiotu pneumatycznego dla jednostki. „Przez naszą 

miejscowość przebiega droga krajowa nr 9, na której dochodzi do wielu wypadków komunikacyjnych z udziałem 

wielu osób, czasem w trudnych warunkach atmosferycznych. Sprzęt mógłby być wykorzystany do działań ratownictwa 

medycznego. Mógłby służyć jako punkt medyczny podczas zdarzeń masowych” – tłumaczyli potrzebę doposażenia. 

Zwracali uwagę, że namiot może być wykorzystany, także jako sztab podczas długotrwałych działań czy miejsce, 

w którym mogą schronić się osoby po ewakuacji jakiegoś obiektu.

Grant przyznaliśmy także Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu nad Wisłą (województwo mazowieckie), która przy-

gotowała projekt zakupu łodzi ratunkowo-ewakuacyjnej wraz z silnikiem i przyczepką podłodziową. Strażacy z Solca 

mają ogromne doświadczenie w akcjach ratowniczych w czasie podtopień i powodzi, a to za sprawą tego, że przez 

ich gminę przepływa nie tylko Wisła, ale także lewe jej dopływy (Krępianka i Kamienna). Mieszkańcy często doświad-

czają powodzi i podtopień. OSP w Solcu nad Wisłą czynnie uczestniczyła w akcjach ratowniczych w czasie powodzi 

w latach: 1997, 2001, 2010, 2014 i 2019. Jednostka prowadziła m.in. ewakuacje ludności z zagrożonych terenów, dowoziła 

jedzenie, wodę, leki osobom, które odmówiły ewakuacji. 

Strażacy z Solca nad Wisłą w czasie wakacji patrolują rzeki na terenie gminy, kontrolują dzikie plaże. Sprzęt, którym 

dysponowała jednostka jest już wysłużony. Dzięki wsparciu z programu „ORLEN dla Strażaków” OSP w Solcu nad Wisłą 

będzie mogła zakupić nową łódź i w dalszym ciągu dbać o bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

Od wielu lat współpracujemy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych 
w całym kraju. Doceniamy ich gotowość do niesienia różnorakiej pomocy, 
zaangażowanie w lokalne społeczności, ich rolę integracyjną i edukacyjną. 
Cenimy bardzo działania podejmowane na rzecz młodzieży, zarówno 
wstępującej do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, jak i prowadzone w ramach 
zajęć szkolnych. Chętnie pomagamy tej grupie i corocznie przeznaczamy 
środki finansowe w ramach programu „ORLEN dla Strażaków”.

Kinga Szewczyk, Członek Zarządu Fundacji ORLEN 

1,7 tys. 
tyle jednostek 

skorzystało z programu 
przez ostatnie  

20 lat

185 
tyle jednostek straży 

pożarnej doposażyliśmy 
w 2020 r.

3 000 000 zł 
to kwota wsparcia, jakiego udzieliliśmy  

jednostkom strażackim na zakup  
sprzętu w 2020 r.

bliskoponad
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„Czuwamy! Pamiętamy!”

W ramach tego programu wspieramy lokalne organizacje darowiznami na rzecz zadbania o miejsca pamięci w ich 

lokalnej społeczności. Zależy nam na tym, by uczestnicy programu zadbali o miejsce ważne historycznie dla lokalnej 

społeczności, lecz z różnych powodów pozostawione bez śladu upamiętnienia, bądź wymagające rewitalizacji. Może 

to być zarówno miejsce pochówku, śmierci, ale także miejsce związane z przebiegiem bitwy bądź działalnością wybra-

nego bohatera. Program zainaugurowaliśmy w 2018 r. z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, prze-

znaczając dotację na odnowienie jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc związanych z poległymi bohaterami 

Powstania Warszawskiego. Sfinansowaliśmy renowację powstańczych mogił z brzozowymi krzyżami na warszawskich 

Powązkach. W tym jubileuszowym roku rozstrzygnęliśmy także wnioski lokalnych organizacji z całej Polski, przyznając 

15 grantów na zadbanie o miejsca pamięci w ich okolicy. 

Pierwsza edycja programu „Czuwamy! Pamiętamy!” została entuzjastycznie przyjęta przez lokalne społeczności. 

Docierało do nas wiele głosów o tym, jak ogromna liczba miejsc pamięci wymaga renowacji, jak wiele lokalnych 

historii czeka na odkrycie. Dlatego też zdecydowaliśmy się na kontynuowanie programu. W 2020 r. granty w ramach 

programu „Czuwamy! Pamiętamy!” przyznaliśmy po raz trzeci. Z racji przypadającej w tym roku 100 rocznicy Bitwy 

Warszawskiej szczególne zaproszenie do udziału w programie skierowaliśmy do pracowników PKN ORLEN, zwłaszcza 

do mieszkańców terenów powiatu płockiego (w tym pracowników PKN ORLEN), gdzie wiele miejsc upamiętniających 

walkę o niepodległość, czeka na odkrycie i renowację. 

Wnioskodawcy mogli ubiegać się o granty o maksymalnej wysokości 7 tys. zł. Budżet projektu wyniósł ponad 205 tys. zł. 

Wpłynęły 302 wnioski. Grantem nagrodziliśmy 33 inicjatywy.

Każdy wniosek i realizowane działanie są dla mnie małą lekcją historii. 
Dzięki realizacji programu dowiedziałam się o istnieniu republiki 
birczańskiej czy przebiegu walk w Płocku podczas najazdu bolszewików 
w 1920 r. Jestem dumna, że mogę być koordynatorem tak unikalnego 
programu i swoim działaniem wspierać pamięć o bohaterach.

Małgorzata Rogowska, koordynatorka programu „Czuwamy! Pamiętamy!” w Fundacji ORLEN
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Wśród nagrodzonych w 2020 r. znaleźli się m.in.

Fundacja Społeczna Progres z Tarnowa (województwo 

małopolskie) przywróciła obelisk wzniesiony pierwotnie 

w 1921 r. w Parku Sokoła w Ciężkowicach. Obelisk 

upamiętniający wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej 

przetrwał do lat 80., kiedy to podczas prac budowlanych 

został zakopany. Fundacja wraz z lokalną społecznością 

doprowadziła do odbudowy obelisku i przeprowadziła 

kampanię edukacyjną.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu 

Podlaskim (województwo lubelskie) w lesie koło 

wsi Sitno zrewitalizował znajdującą się tam mogiłę 

harcerzy zabitych przez niemieckich okupantów 

w 1940 r. za prowadzenie działalności konspiracyjnej. 

Była to pierwsza egzekucja w okolicach Radzynia 

Podlaskiego. Ośrodek wraz z uczniami i rodzicami 

z okolicznych szkół przeprowadził m.in. prace porząd-

kowe, odświeżył napisy na pamiątkowym kamieniu, 

odnowił okalający miejsce pamięci płotek. 

Gmina Wołczyn (województwo opolskie) zaan-

gażowała mieszkańców w prace prowadzące 

do przywrócenia pomnika w miejscowości Rożnowo. 

Był on poświęcony mieszkańcom Rożnowa, którzy 

polegli na frontach I wojny światowej. Został jednak 

zdewastowany, a pomnikowa płyta zaginęła. Gmina 

wraz z mieszkańcami przeprowadziła prace porządkowe 

i zamontowała na pomniku płytę granitową upamiętnia-

jącą mieszkańców, którzy zginęli podczas wojen.
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7 tys. zł 
maksymalna kwota 
dotacji na projekt  

w III edycji programu

302 
wnioski złożone 

w III edycji programu 
„Czuwamy! 

Pamiętamy!”

33 
zwycięskie projekty 
III edycji programu 

„Czuwamy! 
Pamiętamy!”

900 
wyłonione projekty 
ze wszystkich edycji 

programu „Czuwamy! 
Pamiętamy!”

205 tys. zł budżet programu „Czuwamy! Pamiętamy!”
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Program „Zdrowie dla Płocka”

Wiemy, jak ważna w zachowaniu dobrego zdrowia jest profilaktyka i styl życia. Chcemy propagować prozdrowotne 

zachowania, zachęcać do okresowych badań profilaktycznych. W 2019 r. zaprosiliśmy mieszkańców Płocka i okolic 

do „Miasteczka Zdrowia”, w ramach którego można było skonsultować się z lekarzami i ekspertami, wykonać badania 

specjalistyczne m.in. spirometrię, EKG, badanie słuchu, badanie kardiologiczne, mammografię. W dwóch edycjach 

„Miasteczka Zdrowia” mieszkańcy skorzystali z blisko 10 tys. badań i konsultacji. 

W 2020 r. kontynuowaliśmy zaangażowanie związane z promocją profilaktyki zdrowotnej. Zaproponowaliśmy program 

grantowy „Zdrowie dla Płocka”, w ramach którego można było się starać o granty w wysokości do 20 tys. zł na organi-

zację szkoleń, warsztatów i wykładów poświęconych zapobieganiu zachorowań. Budżet programu wyniósł 300 tys. zł.

Program „Zdrowie dla Płocka” skierowaliśmy do organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych działających 

na terenie Płocka oraz sąsiadujących powiatów – płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego. O granty mogły się starać 

także instytucje kultury, szkoły, przedszkola, parafie, koła gospodyń wiejskich i jednostki ochotniczej straży pożarnej. 

Doceniliśmy te projekty, które były spójne, odpowiadały na realne potrzeby lokalnego środowiska w zakresie profilak-

tyki zdrowotnej. Zwracaliśmy także uwagę na zaangażowanie w projekt lokalnego środowiska i doświadczenie wniosku-

jącej organizacji w prowadzeniu inicjatyw z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Grantami nagrodziliśmy 28 projektów. Wśród nich znalazła się inicjatywa Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzykowianki 

z Dobrzykowa pod nazwą „Czas na zdrowie w Dobrzykowie!”. W ramach projektu organizatorzy postanowili przekazać 

mieszkańcom wiedzę na temat zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania. Ważnym elementem w projekcie było 

też przełamanie niechęci do aktywności fizycznej. Dla uczestników przewidziano prelekcje, ale też kilkukrotne osobiste 

spotkanie z dietetykiem połączone z ułożeniem indywidualnego planu żywieniowego. W harmonogramie nie zabrakło 

też zajęć sportowych z trenerem – na sali gimnastycznej, w plenerze podczas nordic walking i na parkiecie podczas 

zajęć tanecznych. 

Nagrodzona przez nas grantem Gmina Miasta Gostynina zwróciła uwagę, że na terenie miasta przybywa miesz-

kańców z nadwagą, a zainteresowanie dzieci i młodzieży zajęciami sportowymi w miejskich ośrodkach z roku na rok 

spada. Miasto zaproponowało projekt, w ramach którego chce przekonywać, że sport to zdrowie, ale także lepszy 

nastrój i wyższa samoocena. Podczas czterech wiosennych weekendów miasto zaprosi mieszkańców do bezpłatnego 

udziału w zajęciach sportowych. Do wyboru będzie m.in. joga, nordic walking, bieganie, pływanie, jazda na rowerze. 

Nie zabraknie też spotkania z dietetykiem, który poprowadzi warsztaty o zdrowym odżywianiu. Projekt zostanie zwień-

czony piknikiem na miejskim kąpielisku, podczas którego mieszkańcy wezmą udział w rywalizacji sportowej. Będą 

również mieli możliwość zapoznania się z ofertą klubów sportowych działających na terenie miasta. 

Zwycięskie projekty muszą zostać zrealizowane do 30 czerwca 2021 r. 

„Zdrowie dla Płocka” wpisuje się w z działania podjętych przez PKN ORLEN w ramach programu „Kompleksowej profilak-

tyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego”. 

Na jego realizację koncern przeznaczy w ciągu sześciu lat 10 mln zł. Partnerami merytorycznymi tego przedsięwzięcia 

zostały Narodowy Instytut Onkologii (dawne Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie) oraz Instytut 

Gruźlicy i Chorób Płuc, które odpowiadają za realizację działań w ramach programu.
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Chcemy, by nasz program przyczynił się do podniesienia poziomu świadomości 
społecznej i zachęcił mieszkańców Płocka oraz sąsiednich powiatów do regularnych 
badań. Przekazując środki finansowe w formie grantów, wspieramy działania 
lokalnych instytucji i organizacji, które najlepiej znają potrzeby społeczności, 
w których funkcjonują. W ten sposób pokazujemy też, jak w praktyce 
PKN ORLEN wdraża zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.

Agata Górnicka, Dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem PKN ORLEN 

20 tys. zł 
maksymalna kwota 

grantu

28 
liczba przyznanych 

grantów

300 000 zł 
budżet programu „Zdrowie dla Płocka”



4. Wolontariat 
pracowniczy 
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Wolontariat pracowniczy działa w Grupie ORLEN od 16 lat. Na koncie wolontariatu Fundacji ORLEN są dziesiątki 

projektów, tysiące godzin pracy wolontariuszy. Zależy nam jednak na tym, by zgodnie z bliską nam ideą społecznej 

odpowiedzialności biznesu angażować do pracy na rzecz dobra wspólnego coraz większą liczbę pracowników Grupy 

ORLEN. Chcemy również, by nie tylko odpowiadali na działania zaproponowane przez Fundację ORLEN, ale sami 

je inicjowali.

Rozbudowę programu wolontariatu pracowniczego rozpoczęliśmy w 2019 r. Jedną z nowości było danie pracownikom 

możliwości inicjowania działań wolontariackich, prowadzenia akcji według własnego pomysłu. Projekty działań społecz-

nych pracownicy mogą zgłosić Fundacji ORLEN, skonsultować i dopracować je z pomocą koordynator Programu 

Wolontariatu Pracowniczego Fundacji ORLEN i otrzymać grant na realizację swojego pomysłu w wysokości 3 tys. zł. 

W PKN ORLEN na wykonanie projektu wolontariackiego pracownikom przysługuje w roku jeden dzień wolny od pracy. 

Rok 2020 był trudny, jeśli chodzi o organizacje akcji wolontariackich. Musieliśmy dostosować się do nałożonych 

obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa. Akcje obejmowały mniejszą liczbę uczestników, a wolontariusze 

podczas działań byli wyposażeni w środki ochrony indywidualnej. Mimo to w 51 akcji wolontariackich zaangażowanych 

było ponad 1,1 tys. pracowników. 

W 2020 r. Fundacja ORLEN wyszła do pracowników z nową inicjatywą. We wrześniu zorganizowaliśmy Tydzień 

Wolontariatu. Odbył się on pod hasłem „dobroMOCni – w pomocy jest moc”. Spotkania, rozmowy i dyskusje, które 

można było śledzić w uruchomionym przez nas telewizyjnym kanale „dobroMOCni TV” były potężnym zastrzykiem 

inspiracji i wiedzy na temat tego, jak wybrać szlachetny cel i przeprowadzić bezpieczną, także dla wolontariuszy, akcję. 

Pod koniec 2019 r. wyłoniliśmy i nagrodziliśmy najlepsze projekty wolontariackie pracowników Grupy ORLEN. Z kolei 

w 2020 r. zdecydowaliśmy o przyznaniu tytułu Wolontariusza Roku 2020. Wybraliśmy aż pięciu laureatów spośród 

24 zgłoszonych kandydatów. Niestety wyniki konkursu mogliśmy ogłosić jedynie online. Sytuacja epidemiologiczna 

zmusiła nas do rezygnacji z organizacji Gali Wolontariatu.

51 
liczba 

przeprowadzonych 
akcji wolontariackich  

w 2020 r. 

1163
liczba osób 

zaangażowanych  
w wolontariat w 2020 r.

4061
tyle godzin nasi 

wolontariusze poświęcili 
na działania

2863 
liczba beneficjantów 

naszych akcji 
wolontariackich
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Ogromnie się cieszę, że mimo utrudnionych warunków spowodowanych epidemią 
koronawirusa SARS-CoV-2, wolontariat pracowniczy w Grupie ORLEN stale 
przybiera na sile. Świadczy to o proaktywnej postawie naszych wolontariuszy, 
którym los innych nie jest obojętny. Z ogromną determinacją angażują się w akcje 
społeczne, środowiskowe, a także te skierowane do naszych braci mniejszych. 
Wolontariat to bezinteresowne niesienie pomocy innym. Ważne jest jednak to, 
aby szczególnie teraz odbywał się on w bezpiecznych warunkach dla każdej ze stron.

Katarzyna Fabbri, Członek Zarządu Fundacji ORLEN

Wybrane działania zorganizowane w 2020 roku

Styczeń

Bal karnawałowy w Specjalnej Szkole Podstawowej nr 244 
w Warszawie

Wolontariusze Fundacji ORLEN wzięli udział w organizacji balu karnawałowego dla niepełnosprawnych uczniów 

Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 244 w Warszawie. Przygotowali dla nich niecodzienne atrakcje. Wśród nich było 

m.in. ozdabianie masek karnawałowych, robienie brokatowych tatuaży i malowanie buziek. Dzieci za trud włożony 

w przygotowanie ciekawych przebrań zostały nagrodzone pluszowymi misiami zrobionymi przez pracowników Grupy 

ORLEN podczas świątecznych warsztatów charytatywnych.
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Luty

Inspirujące warsztaty podczas zimowego wyjazdu dla Rodzinnych 
Domów Dziecka

Już po raz drugi zaprosiliśmy pracowników Grupy ORLEN, by w ramach akcji „Podziel się swoją pasją” poprowadzili 

ciekawe warsztaty dla dzieci z RDD podczas organizowanego przez Fundację ORLEN zimowego wyjazdu do Szczyrku. 

Nasi wolontariusze przygotowali m.in. warsztaty fotograficzne, pokaz efektownych eksperymentów chemicznych, 

podczas którego każdy z uczestników mógł zostać małym chemikiem. Były warsztaty kreatywne, na których dzieci 

wykorzystały swoją wyobraźnię w zabawie ze slime. Z produktów sypkich, które znajdziemy w każdej kuchni, powstały 

piękne prace plastyczne. Dzieci własnoręcznie przygotowywały lampiony, ozdabiały ekotorby, robiły maski karnawa-

łowe. Stworzyły też wiele wazonów i słoiczków do przypraw ozdobionych techniką decoupage.

Podczas czterech zimowych turnusów zajęcia dla dzieci poprowadziło 17 wolontariuszy, ale chętnych było o wiele 

więcej. Zaprosiliśmy ich do przygotowania warsztatów na kolejne wyjazdy dla Rodzinnych Domów Dziecka.

Najmłodsze dzieci w trakcie zajęć plastycznych przy wykorzystaniu m.in. 
różnorodnego ryżu, kaszy i soli tworzyły barwne i ciekawe wyklejane obrazki. 
Nie zabrakło też mnóstwa kolorowego brokatu, który z zajęć plastycznych uczynił 
niemal zabawę karnawałową. Starsze dzieci stawiały swoje pierwsze kroki nie tylko 
na stoku narciarskim, ale też w świecie techniki zdobniczej (decoupage). (…) Były 
to warsztaty bardzo ciekawe, kolorowe i wyjątkowo wesołe zakończone zabawą 
dyskotekową i drobnymi upominkami dla wszystkich uczestników zajęć.

Agnieszka Szychowska, wolontariuszka, Biuro Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PKN ORLEN

Myślę, że ten dzień zostanie na długo zapamiętany nie tylko przez uczestników, 
ale także opiekunów. Wspólne warsztaty z tworzenia kolorowych mas, tatuaży 
brokatowych oraz wieczorne planszówki były tylko pretekstem, by spędzić 
ze sobą aktywnie czas, pośmiać się i porozmawiać o zwyczajnych sprawach. 
Niesamowitą przyjemność sprawiła mi obserwacja zaradności dzieci podczas 
przygotowywania stołów do zajęć, a także radość, gdy brokat unosił się w powietrzu 
i osiadał na wszystkich meblach, ubraniach i zasłonach, ozdabiając salę.

Małgorzata Rogowska, wolontariuszka, Fundacja ORLEN 

Więcej informacji na temat wypoczynku dla Rodzinnych Domów Dziecka można znaleźć  

w rozdziale 1. Wsparcie dla Rodzinnych Domów Dziecka
Zobacz
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Lipiec

Ekomiasteczko na turnusie rehabilitacyjnym dla dzieci 
z niepełnosprawnościami

Wolontariusze Biura Ochrony Środowiska włączyli się w przygotowanie szczególnych atrakcji dla dzieci uczestniczą-

cych w turnusie rehabilitacyjnym organizacji Trening Umiejętności Społecznych. W czasie wyjazdu terapeutycznego 

nad jeziorem Grabina koło Płocka przeprowadzili zajęcia dla ok. 50 uczestników – osób m.in. z zespołem Downa, 

Williamsa, Aspergera, z autyzmem i niepełnoprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz dla ich opiekunów 

i rodzeństwa. Turnus miał na celu doskonalenie u uczestników kompetencji emocjonalno-społecznych, umiejętność 

zadawania adekwatnych pytań i odpowiadanie na nie, aktywnego słuchania i wypowiadania się na określony temat, 

a także prawidłowego zachowania w grupie społecznej. 

Nasi wolontariusze zaprosili do współpracy przy Ekomiasteczku studentów z Płockiego Naukowego Koła Chemików 

Politechniki Warszawskiej oraz wolontariusza z grupy Pszczołmeny. Zajęcia odbyły się w plenerze. Uczestnicy mogli 

wziąć udział w pokazie efektownych doświadczeń chemicznych, poczuć się jak mały ogrodnik, sadząc rośliny, lepiej 

przyjrzeć się życiu pszczół, stworzyć własną świecę z węzy pszczelej i uczestniczyć w miodobraniu.

Mogliśmy pokazać dzieciom inne oblicze chemii i przyrody, a także zachęcić 
je do samodzielnego ich poznawania. Dla niektórych z nich był to pierwszy 
kontakt z prawdziwymi chemikami czy pszczelarzami. A ich uśmiech 
i zainteresowanie były warte przygotowania takiego spotkania.

Paweł Koziczyński, wolontariusz, Biuro Ochrony Środowiska PKN ORLEN
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Zbiórka darów na rzecz zwierząt ze schroniska w Radysach

W czerwcu Polskę obiegła informacja o tragicznych warunkach w jakich żyją zwierzęta w schronisku dla zwierząt 

w Radysach. Rozpoczęło się też poszukiwanie innych schronisk, do których można byłoby przenieść zaniedbane zwie-

rzęta. Na te doniesienia zareagowali nasi wolontariusze. Zorganizowali zbiórkę na rzecz zwierząt. Dzięki hojności pracow-

ników Grupy ORLEN udało się zebrać: około 300 kg suchej karmy, 150 puszek z jedzeniem dla zwierząt, 437 podkładów 

higienicznych, około 300 poszewek, koców i prześcieradeł, środki czystości, obroże, preparaty na pchły i kleszcze, 

miski, gryzaki, szczotki dla psów, zabawki, preparaty witaminowe dla zwierząt, smycze, szelki, legowiska, transportery 

dla zwierząt. Dary dotarły do czterech schronisk, do których trafiły zwierzęta z Radys.

Sierpień

Wolontariat w Azylu dla Niepełnosprawnych Psów i Szczeniąt w Woli 
Wodzyńskiej

Wolontariusze z Zespołu Nowych Technologii i Instalacji Pilotowych oraz z Działu Jakości, Benchmarków i Katalogów 

z Obszaru Rozwoju i ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych zdecydowali się wspomóc Azyl dla Niepełnosprawnych 

Psów i Szczeniąt w Woli Wodzyńskiej, do którego trafiła część zwierząt z Radys. Dostarczyli do schroniska zebrane 

we wcześniejszej akcji dary dla zwierząt oraz zaangażowali się w prace w schronisku. Pomagali w wyprowadzaniu psów, 

w sprzątaniu kojców, legowisk i wybiegu, karmieniu zwierząt, a także w myciu psów.
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Wrzesień

Tydzień Wolontariatu w Grupie ORLEN

W 2020 r. Fundacja ORLEN po raz pierwszy zorganizowała Tydzień Wolontariatu. Odbył się on pod hasłem „dobroMOCni 

– w pomocy jest moc”. W czasie tego wydarzenia promowaliśmy wolontariat i zachęcaliśmy pracowników do jeszcze 

większego zaangażowania w projekty prospołeczne. 

W czasie Tygodnia Wolontariatu otworzyliśmy nadające na żywo studio telewizyjne „dobroMOCni TV”. Na wizji rozma-

wialiśmy z ludźmi, którzy mogą zainspirować niejednego wolontariusza. Gośćmi dziennikarza i prezentera TVP2 Tomasza 

Wolnego, który poprowadził studio „dobroMOCni TV” byli m.in.: przedstawiciele Płockiego Hospicjum p.w. św. Urszuli 

Ledóchowskiej, Fundacja Swim for a Dream, Fundacji Łąka, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Centrum 

Zdrowia Dziecka, Fundacji Kapucyńskiej, Digital Univeristy Foundation.

W „dobroMOCni TV” zaprezentowaliśmy też najciekawsze projekty wolontariackie z ostatnich dwóch lat, rozmawialiśmy 

również o tak ważnym w ostatnim czasie bezpieczeństwie wolontariuszy podczas akcji dobroczynnych. Nadawaliśmy 

przez trzy dni, dzieląc nasz program tematycznie. Odcinek „dobroMOCni dla Edukacji” poświęcony był wsparciu osób 

w nauce, sporcie i rozwoju. „DobroMOCni dla Świata” to rozmowy o tym, co dobrego możemy zrobić dla naszej planety. 

Z kolei „dobroMOCni dla Człowieka” poświęcony był osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Odcinki „dobro-

MOCni TV” są dostępne na kanale YouTube PKN ORLEN. 

Jednak Tydzień Wolontariatu to nie tylko rozmowy o dobroczynności i inspiracja dla przyszłych działań naszych wolonta-

riuszy. Podczas wydarzenia staraliśmy się mnożyć dobro, angażując się w akcje dobroczynne. Pracownicy Grupy ORLEN 

oczyścili koryto rzeki Skrwy w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym, upiększyli przestrzeń wewnątrz i na zewnątrz budynku 

przedszkola w Łącku, przenosząc dzieci do krainy bajek i opiekowali się zwierzętami w schronisku w Korabiewicach. 

Włączyliśmy się także w zbiórkę pieniędzy na najdroższy lek na świecie dla Zosi i na operację Antosia.
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Październik

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Wolontariusze Fundacji ORLEN włączyli się w działania rządowego programu 

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. W ramach tej akcji odwiedzali starsze osoby, które w związku z sytuacją 

epidemiczną postanowiły zostać w domach. Pomagali im w codziennych czynnościach takich jak zakupy lub spacer 

z psem. Wyręczali też w załatwieniu spraw urzędowych jeśli zaszła taka potrzeba. Wolontariusze włączyli się też 

w przygotowanie dla seniorów paczek z podstawowymi produktami. Samotnych seniorów odwiedzili trzykrotnie – 

w październiku, listopadzie i w grudniu. Ostatnia z wizyt miała świąteczny charakter. Wolontariusze odwiedzili starsze 

i niepełnosprawne osoby z warszawskiej Białołęki, składając świąteczne życzenia i przynosząc paczki pełne świątecz-

nych produktów. Nie to okazało się jednak najważniejsze. Seniorzy za każdym razem najbardziej czekali na spotkanie 

z wolontariuszami, chwilę rozmowy, słowa zrozumienia i wsparcia. Akcję zorganizowaliśmy we współpracy z Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej Białołęka i Ochota.

W trzech przeprowadzonych przez Fundację ORLEN akcjach na rzecz seniorów udział wzięło 20 wolontariuszy. Odwiedzili 

ponad 20 starszych osób. 
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Grudzień

„Zostań pomocnikiem świętego Mikołaja – spełnij marzenia!”

W ramach tej dorocznej akcji tym razem Fundacja ORLEN przy pomocy wolontariuszy wsparła m.in. podopiecznych 

Domu Pomocy Społecznej w Goślicach. Mieszkają w nim niepełnosprawne dzieci wymagające stałej opieki, jak również 

osoby dorosłe, które w większości dorastały w tej placówce. Kadra DPS pomogła nam stworzyć listę prezentów, jakie 

wymarzyli sobie mieszańcy domu, a pracownicy Grupy ORLEN deklarowali komu chcą zrobić świąteczną niespodziankę. 

W tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną nie było możliwości, by wolontariusze dostarczyli prezenty i spotkali 

się z obdarowanymi mieszkańcami DPS w Goślicach. Fundacja ORLEN przekazała im upominki za pośrednictwem 

pracowników DPS. Dla podopiecznych z Goślic były to trudne święta, bo nie mieli także możliwości spotkania się z rodzi-

nami. Tym bardziej chcieliśmy zadbać o to, by dla nikogo nie zabrakło pod choinką świątecznego podarku. 

W ramach akcji „Zostań pomocnikiem świętego Mikołaja – spełnij marzenia!” Zachęcaliśmy pracowników Grupy 

ORLEN do tego, by pomnożyli tę akcję i wybrali kolejne miejsca, które z okazji świąt obdarują prezentami. W razie 

braku wystarczającej liczby darczyńców Fundacja ORLEN zobowiązała się wesprzeć akcje finansowo. Do działania 

włączyli się wolontariusze z PKN ORLEN, ORLEN OIL, ORLEN Administracji, ORLEN CUK, ORLEN KolTrans, ORLEN EKO, 

ORLEN Centrum Serwisowe, ORLEN Asfalt, ORLEN Serwis, ORLEN Laboratorium. W efekcie w akcji „Zostań pomocni-

kiem świętego Mikołaja” obdarowanych został 1040 osób. Poza DPS w Goślicach pomoc trafiła do ponad 20 ośrodków 

i organizacji m.in. do:

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
we Franciszkowie

Zgromadzenia zakonnego Sióstr Misjonarek 
Miłości

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
we Włocławku

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
w Wyszogrodzie

Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie 

Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Abp A. J. 
Nowowiejskiego w Brwilnie
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Wolontariusz Roku 2020

W 2020 r. Fundacja ORLEN zachęciła pracowników do zgłaszania szczególnie aktywnych na polu wolontariatu kolegów, 

by nagrodzić ich działania, przyznając tytuł Wolontariusza Roku 2020. Zgłoszenia wpływały już od listopada. Wśród 

wskazanych osób znaleźli się zarówno pracownicy, którzy angażują się w akcje wolontariackie organizowane w ramach 

Grupy ORLEN, jak również ci, którzy działają indywidualnie, bez wsparcia pracodawcy. Kapituła konkursu stanęła przed 

trudnym zadaniem wyboru Wolontariusza Roku 2020 spośród 24 kandydatów. Tytuł przyznaliśmy pięciu osobom, 

jedna z nich została wyróżniona przez prezesa Grupy Kapitałowej ORLEN Daniela Obajtka. Każdy z piątki zwycięzców 

mógł wskazać cel, na który Fundacja ORLEN przekazała darowiznę w wysokości 1,5 tys. zł. Wszystkie 24 nominowane 

w konkursie osoby otrzymały nagrody rzeczowe.



5. VITAY i kampania  
1% podatku
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W działania Fundacji ORLEN od lat angażujemy osoby indywidualne, którym bliskie są nasze cele. Wsparcia udzielają 

nam zarówno klienci stacji ORLEN korzystający z programu lojalnościowego VITAY, którzy mogą przekazać zebrane 

przez siebie punkty na cele charytatywne Fundacji ORLEN, jak również podatnicy decydujący co roku, komu przekażą 

swój 1% podatku. 

Współpraca z programem VITAY

Od 13 lat we współpracy z programem VITAY angażujemy klientów stacji ORLEN w działania prowadzone przez Fundację 

ORLEN. Klienci korzystający z programu VITAY zbierają punkty za zakupy na stacjach ORLEN i mogą je przekazać 

na rzecz Fundacji ORLEN. Punkty zamieniają się na konkretne kwoty, które przeznaczamy na działania prowadzone przez 

Fundację. Ponadto, dzięki współpracy z aplikacją YANOSIK kierowcy mogą zbierać dodatkowe punkty VITAY przekazy-

wane na działania Fundacji ORLEN. Gromadzą je, zgłaszając niebezpieczne zdarzenie na drodze za pośrednictwem 

aplikacji. 

W katalogu działań charytatywnych, na które można przekazywać punkty z programu VITAY znajdują się:

pokrycie kosztów wakacji dzieci z Rodzinnych 
Domów Dziecka

rehabilitacja dzieci z Rodzinnych Domów 
Dziecka

obiady dla dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka

wyprawki szkolne dla dzieci z Rodzinnych 
Domów Dziecka

pomoc ofiarom wypadków drogowych 

wsparcie schronisk dla zwierząt 

wsparcie leczenia i rehabilitacji dzikich ptaków

tworzenie łąk kwietnych i opieka nad pszczołami

Zainspirowani pomysłem klientów stacji ORLEN do celów, na które można było przekazywać punkty w 2020 r. dodaliśmy:

walkę ze skutkami koronawirusa

W 2020 r. użytkownicy programu VITAY przekazali na cele charytatywne ponad 127 mln punktów. Po przeliczeniu 

na złotówki dały one kwotę ponad 628 tys. zł od klientów stacji ORLEN. Otrzymaliśmy również 120 tys. zł z punktów 

zgromadzonych przez użytkowników aplikacji YANOSIK.

Środki z przekazanych Fundacji ORLEN punktów VITAY przeznaczyliśmy m.in. na:
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1. Wsparcie Rodzinnych Domów Dziecka

Program Komputer dla RDD.

Program Wakacje dla RDD.

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci.

2. Wsparcie schroniska dla zwierząt

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem – schronisku przekazaliśmy specjalistyczną karmę dla psów.

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! – darowizna na wsparcie jednostki terenowej 
w Korabiewicach w tym m.in. zakup impregnatów do drewna, pędzli, poideł, paśników, narzędzi remontowych 
oraz paszy dla koni.

3. Wsparcie na walkę ze skutkami koronawirusa

Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu w Bydgoszczy przekazaliśmy darowiznę w wysokości 
50 000 zł na zakup: sztucznej nerki i filtra Cytosorb wykorzystywanych w leczeniu najcięższych przypadków 
COVID-19; odczynników do testów diagnostycznych; monitoringu i interkomów pozwalających na ograniczenie 
bezpośrednich kontaktów personelu z pacjentami; masek ochronnych FFP3.
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Środki przekazane Fundacji ORLEN w ramach współpracy VITAY z aplikacją YANOSIK przeznaczyliśmy na:

1. Program „Bezpieczne Orlęta” – czyli wyposażenie „Ogników” – specjalnych sal edukacyjnych 
dla najmłodszych, funkcjonujących przy jednostkach strażackich. Dzięki doposażeniu w ciekawe mate-
riały, sprzęt do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej czy gaśniczy sprzęt treningowy sale te będą 
jeszcze lepiej służyć strażakom w edukowaniu najmłodszych. 

Z nadesłanych na konkurs „Bezpieczne Orlęta” wniosków wybraliśmy dziesięć najciekawszych, które nagrodziliśmy 
grantami. Wśród laureatów znaleźli się m.in.:

 » Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, która zaplanowała zakup symulatora 
pożaru i osprzętu do nauki obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego. Strażacy z Łowicza w pracy z dziećmi 
chcą zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczeństwa podczas pracy w kuchni wynikające z pożarów 
tłuszczy i olejów roślinnych.

 » Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach – w jej projekcie znalazło się nakręcenie 
spotów edukacyjnych przedstawiających niebezpieczne sytuacje, w których mogą znaleźć się dzieci 
i dorośli. Strażacy z Kielc chcą również stworzyć kolorowanki i banery promujące bezpieczeństwo.

 » Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku swój „Ognik” postanowiła wyposażyć 
w kilkanaście fantomów – zarówno osób dorosłych, jak i dzieci oraz niemowląt. Fantomy będą wykorzysty-
wane do praktycznej nauki resuscytacji. 

2. Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży – dofinansowaliśmy kurs kwalifikowanej 
pierwszej pomocy dla członków Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ZHR, by mogli 
oni wesprzeć służby medyczne w walce z koronawirusem.
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Kampania 1%

Fundacja ORLEN zrealizowała coroczną kampanię 1%. Skierowaliśmy ją do pracowników PKN ORLEN oraz spółek Grupy 

ORLEN, a także kierowców korzystających z programu lojalnościowego VITAY. W materiałach promujących kampanię 

1% swojego wizerunku użyczył Fundacji ORLEN kierowca rajdowy Robert Kubica. W 2020 r. z 1% podatku zgromadziliśmy 

na działania Fundacji ORLEN kwotę ponad 300 tys. zł. 

Środki, które wpłynęły na cele statutowe Fundacji Orlen wykorzystaliśmy na wsparcie Rodzinnych Domów dziecka 

w następujących obszarach:

leczenie i rehabilitacja

wypoczynek

korepetycje

usamodzielnienie wychowanków RDD

edukacja

doposażenie RDD

zajęcia terapeutyczne

Więcej informacji o pomocy dla RDD można znaleźć w rozdziale  

1. Wsparcie dla Rodzinnych Domów Dziecka
Zobacz

Ze środków z 1% wypłaciliśmy również darowizny na leczenie i rehabilitację osobom fizycznym, które zbierają 1% 

podatku za pośrednictwem Fundacji ORLEN. Fundacja ORLEN nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie programu 

1%. Wszystkie zgromadzone środki trafiają do potrzebujących.



Sprawozdanie za rok 2020 / Opis działalności statutowej w 2020 roku

52

Program darowizn

6. Program  
darowizn
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Fundacja ORLEN wspiera inne organizacje w realizacji ciekawych i wartościowych projektów, które są zgodne z celami 

zawartymi w statucie Fundacji ORLEN. W 2020 roku przyznawaliśmy darowizny w pięciu obszarach tematycznych. 

Poniżej prezentujemy wybrane projekty spośród tych, którym przekazaliśmy darowizny.

Darowizny na rzecz kultury, nauki i podtrzymania tradycji narodowych

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina (NIFC) Fundacja ORLEN współpracuje od lat. NIFC prowadzi Warszawskie 

Muzeum Chopina, które dysponuje największym na świecie i najbardziej różnorodnym zbiorem chopinianów liczącym 

ok. 6,3 tys. eksponatów, wśród których nie brakuje rękopisów Fryderyka Chopina, pamiątek po kompozytorze. Muzeum 

Chopina jest jedną z największych atrakcji w Warszawie. Rocznie odwiedza je ponad 100 tys. zwiedzających z całego 

świata. 

Wspieramy NIFC w gromadzeniu cennych chopinianów. W 2020 r. dofinansowaliśmy zakup sześciu listów kompozytora. 

Korespondencja Fryderyka Chopina jest bezcennym świadectwem jego osobowości, poglądów artystycznych i relacji 

towarzyskich. Dzięki niej mamy bezpośredni wgląd w historię życia kompozytora i kontekst jego twórczości. Mamy możli-

wość zrozumienia jego geniuszu i promowania polskiej kultury. Kompleks bezcennych listów został włączony do kolekcji 

Muzeum Chopina w Warszawie.

W tym samym roku przekazaliśmy również darowiznę na rzecz zakupu portretu Fryderyka Chopina autorstwa Teofila 

Kwiatkowskiego, który stał się wizytówką Muzeum Chopina w Warszawie. Do tej pory w kolekcji brakowało obrazu wyko-

nanego techniką olejną.
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Fundacja Kulskich

Fundacja Kulskich prowadzi prace na rzecz upamiętnienia dwóch zasłużonych prezydentów Warszawy – Stefana 

Starzyńskiego i Juliana Spitosława Kulskiego. Zaplanowała wzniesienie pomnika autorstwa Pawła Pietrusińskiego. 

Inspiracją dla rzeźby jest zdjęcie z 1938 r., które przedstawia prezydentów Starzyńskiego i Kulskiego wizytujących 

budowę bulwarów nad Wisłą. 

Fundacja ORLEN w 2020 r. przekazała darowiznę na rzecz kontynuacji prac nad pomnikiem. Dzięki temu wsparciu 

Fundacja Kulskich wykonała liczne prace projektowe (projekt budowlany, zagospodarowania terenu, oświetlenia 

rzeźby, aranżacji zieleni, opracowanie konserwatorskie) a także prace kamieniarskie. Odsłonięcie pomnika jest zaplano-

wane na sierpień 2021 r. Stanie on w sąsiedztwie wejścia do ogrodów Zamku Królewskiego na warszawskich bulwarach 

wiślanych.

Archidiecezja Warmińska – Pomnik Historii  
„Frombork – zespół katedralny”

Wzgórze Katedralne we Fromborku należy do zabytków najwyższej klasy. Mimo wielokrotnej przebudowy w kolejnych 

wiekach zachowały się tam podstawowe elementy średniowiecznego założenia architektonicznego. Kompleks co roku 

podziwia blisko 80 tys. zwiedzających. Wymaga on jednak intensywnych prac konserwatorskich. Fundacja ORLEN 

wsparła darowizną pierwszy etap prac prowadzonych w ramach projektu konserwacji i restauracji XIV-wiecznego 
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zespołu obronnego i katedralnego wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach projektu 

zaplanowano renowację poważnie zagrożonych elementów zespołu katedralnego: skarbca, dwóch zakrystii, korytarza 

północnego i kruchty biskupiej, elewacji katedry, witraży. Elementy te nie były poddawane pracom konserwatorskim 

od 1945 r.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

To fundacja Skarbu Państwa, której celem jest niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych w krajach byłego 

ZSRS i byłego bloku komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Darowizna udzielona Fundacji w 2020 r. została przeznaczona na wparcie polskich mediów na Litwie. Ze środków 

dofinansowano wydawanie weekendowego magazynu „Kuriera Wileńskiego” – jedynego polskiego dziennika 

na Wschodzie. Zakupiono również nowoczesny sprzęt dla „Radia znad Wilii” – jedynej polskiej rozgłośni radiowej 

na Wschodzie. W ramach zadania „Polska książka na Wschód” Fundacja zakupiła albumy patriotyczne dla dzieci „Biel, 

czerwień, braterstwo” i zaopatrzyła w nowe książki bibliotekę przy wileńskim przedszkolu „Sikoreczka”. 
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Darowizny na rzecz bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności

 
Fundacja Na Tropie

Założona w 2017 r. Fundacja Na Tropie czynnie angażuje się w poszukiwania osób zaginionych, ale także prowadzi dzia-

łania informacyjno-profilaktyczne. Akcje prowadzone przez Fundację wspiera przeszło 200 wolontariuszy z całego kraju. 

Darowizna przekazana w 2020 r. Fundacji Na Tropie została przeznaczona na realizację programu „Gdziekolwiek 

jesteś…”, którego głównym celem była pomoc w poszukiwaniu zaginionych dzieci oraz młodzieży, a także działania 

profilaktyczno-informacyjnej w mediach. Fundusze były wykorzystane na bezpośrednie poszukiwania w terenie m.in. 

wynajem sprzętu georadary, sonary, koparki wraz z obsługą, opłacenie nurków, noclegi, dojazdy, wyżywienie wolonta-

riuszy, analizy, dokumentację oraz wsparcie psychologiczne.

Dzięki przekazanym w 2020 r. środkom wolontariusze mogli wziąć czynny udział w poszukiwaniach 17 młodych osób. 

W większości przypadków działania zakończyły się odnalezieniem zaginionych. 
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Gmina Ryn – OSP w Sterławkach Wielkich

Wsparliśmy darowizną projekt zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego Volvo Truck Corporation z układem napędowym 

4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sterławkach Wielkich, gmina Ryn (województwo warmińsko-mazurskie). 

Zakupiony samochód wyposażony jest m.in. w autopompy szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy, urządzenia elektryczne 

pojazdu uprzywilejowanego. Pojazd będzie wykorzystywany na cele ochrony przeciwpożarowej, a także przeciwdziałania 

klęskom żywiołowym. Dzięki zakupowi zwiększyło się bezpieczeństwo ponad 6 tys. mieszkańców.
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Darowizna na rzecz kultury fizycznej i sportu

 
Akademia Koszykówki Legii Warszawa

Legia Warszawa powołała Akademię Koszykówki, by stworzyć przestrzeń do profesjonalnego szkolenia koszykarskiego 

dla dzieci i młodzieży. W Akademii Koszykówki pod okiem wyspecjalizowanej kadry trenuje ponad 200 zawodniczek 

i zawodników przygodę z tym sportem mogą zacząć dzieci po ukończeniu trzeciego roku życia. Trenerzy uczą dzieci 

i młodzież specyfiki dyscypliny, jaką jest koszykówka, ale także czerpania radości z uprawiania sportu, prowadzenia 

aktywnego trybu życia. Rozwijają ambicję i wolę walki. 

Przekazaną przez Fundację ORLEN darowiznę Akademia Koszykówki przeznaczyła na zapewnienie uczestnikom infra-

struktury do uprawiania sportu, zatrudnienie kadry trenerskiej i instruktorskiej, przeprowadzenie meczów i turniejów. 

Wsparcie pozwoliło także na to, by drużyny Akademii Koszykówki rozegrały prawie 50 meczów w oficjalnych rozgrywkach 

Polskiego Związku Koszykówki oraz Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki Województwa Mazowieckiego.
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Darowizny na rzecz ochrony i promocji zdrowia

 
Fundacja Pasjonaci Życia

Od 16 lat Fundacja Pasjonaci Życia organizuje „Bieg po Nowe Życie”. Inicjatywa ta, objęta patronatem Ministerstwa 

Zdrowia, promuje transplantologię. W „Biegu po Nowe Życie” wspólnie maszerują osoby po przeszczepie i postacie 

świata kultury, sportu czy mediów. Fundacja ORLEN w 2020 r. wsparła inicjatywę już po raz trzeci. Ze względu na sytuację 

epidemiologiczną w tym roku uczestnicy nie maszerowali wspólnie. Dystans „Biegu po Nowe Życie” pokonywali indywi-

dualnie a organizatorzy zapewnili transmisję online. 

Darowiznę Fundacji ORLEN wykorzystano na przygotowanie wydarzenia w formie wirtualnej. Organizatorzy łączyli się na 

żywo z ponad 80 uczestnikami „Biegu po Nowe Życie”, a także z ekspertami w dziedzinie transplantologii. Wydarzenie 

relacjonowały media ogólnopolskie i lokalne. 
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Darowizny na rzecz pomocy społecznej

 
Stowarzyszenie „Paczka dla Bohatera”

Od 10 lat Stowarzyszenie „Paczka dla Bohatera” otacza opieką kombatantów, przedstawicieli m.in.: Armii Krajowej, 

Narodowych Sił Zbrojnych, zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, powstańców warszawskich, działaczy podziemia 

niepodległościowego, opozycjonistów z czasów PRL, żołnierzy kresowych, weteranów misji zagranicznych Wojska 

Polskiego. Wolontariusze pomagają kombatantom w sprawach codziennych, organizują wyjazdy rehabilitacyjne, 

służą pomocą przy remontach mieszkań. Prowadzą także zbiórki produktów żywnościowych, kosmetyków, chemii 

gospodarczej, przygotowują z nich paczki. 

Darowizna, jaką w 2020 r. przekazała organizacji Fundacji ORLEN, została wykorzystana podczas akcji 

X Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera. Dzięki tym środkom możliwe było wzbogacenie paczek o dodatkowe 

produkty. Do każdej z nich dołączona była kartka z życzeniami przygotowana przez indywidualnego darczyńcę. 

W 2020 r. wolontariusze Stowarzyszenia „Paczka dla Bohatera” dotarli z pomocą do przeszło 2 tys. kombatantów.
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Integracyjny Dom Dziecka „Paulinka” we Włocławku

W ramach akcji „Chemicy dzieciom” przekazaliśmy darowiznę na rzecz podopiecznych Integracyjnego Domu Dziecka 

„Paulinka” we Włocławku – całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci pozbawionych całkowicie 

lub częściowo opieki rodziców. Dzięki wsparciu Fundacji ORLEN czwórka dzieci mogła wziąć udział w obozie konnym. 

Kontakt ze zwierzętami, nauka jazdy konnej i czas spędzony z rówieśnikami sprawił, że dzieci z wakacji przywiozły wspa-

niałe wspomnienia.



7. Wsparcie na  
walkę z pandemią 
koronawirusa 
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W 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa Fundacja ORLEN musiała podjąć wiele działań, których jeszcze kilka 

miesięcy wcześniej w ogóle się nie spodziewaliśmy. Obserwując sytuację epidemiologiczną, musieliśmy działać szybko 

i skutecznie pomagać tam, gdzie potrzebne było natychmiastowe wsparcie dla ratowania życia i zdrowia. W tym 

trudnym, zarówno dla społeczeństwa, jak i służb medycznych czasie, wspieraliśmy finansowo i rzeczowo szpitale, 

domy pomocy społecznej, policję, służby sanitarne, ale także RDD. Fundacja ORLEN zaangażowała się też w inicjatywę 

#WspieramyPolskę mającą na celu pomoc rodzimym przedsiębiorstwom w czasie pandemii poprzez promocję 

ich produktów.

Wsparcie finansowe

 
Szpitale

Fundacja ORLEN wsparła kilkadziesiąt placówek medycznych z całego kraju zajmujących się diagnozowaniem 

i leczeniem osób zakażonych koronawirusem. Darowizny zostały przeznaczone na: poszerzenie bazy laboratoryjnej, 

zakup karetek, sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej. 

Wśród obdarowanych znaleźli się m.in.:

Nowy Szpital w Świeciu za kwotę 540 tys. zł zakupił ambulans transportowy

Instytut „Pomnik Centrum 
Zdrowia Dziecka” 

otrzymał 150 tys. zł na zakup paliwa do karetek

Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Płocku 

za kwotę blisko 500 tys. zł szpital zakupił m.in. sprzęt do rentgenodiagnostyki 
i ultrasonografii

Rodzinne Domy Dziecka

Naglącą potrzebą okazało się wsparcie RDD w zakupie sprzętu elektronicznego. W obliczu nauki zdalnej wiele RDD nie 

było w stanie zapewnić wszystkim wychowankom dostępu do komputera czy nawet telefonu. Postanowiliśmy wesprzeć 

ten zakup. Na program przeznaczyliśmy ponad 500 tys. zł. Sprzęt elektroniczny mogło zakupić 178 placówek. 

Więcej informacji o pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego można znaleźć w rozdziale  

1. Wsparcie dla Rodzinnych Domów Dziecka
Zobacz
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Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich

Kwotę 50 tys. zł przekazaliśmy Domowi Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, który z powodu pandemii został 

zamknięty. Pracownicy ośrodka nie przestali jednak opiekować się powstańcami. Zmienili jedynie formę pomocy. 

Codziennie dostarczali powstańcom ciepły posiłek czy niezbędne leki. Środki przekazane przez Fundację ORLEN 

zostały przeznaczone na zakup obiadów i lekarstw.

Darowizny rzeczowe

W związku z ogromnym zapotrzebowaniem na środki dezynfekcyjne i sprzęt ochrony osobistej przekazaliśmy je m.in.:

Domom Pomocy Społecznej dary trafiły do 29 placówek w całej Polsce

Komendzie Głównej Policji

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku
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ponad 115 mln zł wartość przekazanych środków 



Sprawozdanie za rok 2020 / Opis działalności statutowej w 2020 roku

66

Wsparcie na walkę z pandemią koronawirusa 

Inicjatywa #WspieramyPolskę

Celem akcji #WspieramyPolskę było proponowanie patriotyzmu gospodarczego. Zależało nam na tym, by w trudnym 

czasie pandemii wesprzeć promocyjnie polskich przedsiębiorców. W tym celu zorganizowaliśmy 50 spotkań w małych 

miejscowościach w całej Polsce, podczas których promowaliśmy polskie produkty. Na spotkania z Polakami ruszyliśmy 

specjalną 21 metrową ciężarówką z logo Fundacji ORLEN. W trasie spędziła ona ponad 1000 godzin, przejechała 

5,5 tysiąca kilometrów.

Na tych, którzy wyszli nam na spotkanie czekało wiele atrakcji. Można było wziąć udział w wyścigu Formuły 1, zasia-

dając za sterami symulatora, a także zmierzyć swój czas reakcji na tzw. refleksomierzu. Dla uczestników spotkań przy-

gotowaliśmy też znakomite produkty polskich często niewielkich rodzinnych firm, dostępne na stacjach ORLEN. Były 

to m.in. produkty marek Bracia Sadownicy, FC Pszczółka, SOTI Natural czy ZPC Śnieżka. Wszystkie spotkania odbywały 

się w reżimie sanitarnym.



8. Nagrody, udział 
w wydarzeniach 
branżowych  
i konferencjach
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Rok 2020 dał Fundacji ORLEN wiele okazji ku temu, by zaprezentować się na szerokim ogólnopolskim forum. Fundacja 

ORLEN została laureatem prestiżowych nagród. Otrzymaliśmy: Srebrnego BohaterONa i Bursztynowe Serce, co pozwoliło 

nam na zaprezentowanie naszych programów grantowych, a także ogółu działalności filantropijnej, jaką prowadzimy. 

Dzieliliśmy się, często ze względu na sytuację sanitarną w formule online, wiedzą i doświadczeniem zebranym przez 

20 lat działalności. Zaprezentowaliśmy się na 8. Targach CSR – wydarzeniu poświęconemu odpowiedzialnemu bizne-

sowi i zrównoważonemu rozwojowi. Prezes Zarządu Fundacji ORLEN Marta Soluch była gościem panelu na temat 

wolontariatu podczas konferencji „Społeczeństwo obywatelskie: kierunek wspólnota” organizowanej przez Narodowy 

Instytut Wolności. Z kolei podczas Forum Wizja Rozwoju wzięła udział w eksperckiej dyskusji zatytułowanej „Partycypacja 

pracowników w CSR na gruncie polskim”.

Niezmiernie cieszy nas, że po raz kolejny działania Fundacji ORLEN znalazły uznanie w oczach autorów raportu 

„Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” przygotowywanego corocznie przez Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu. W wydanej w 2020 r. publikacji znalazło się przeszło 20 praktyk z obszaru CSR. 

 
Nagroda BohaterON 

Nagroda BohaterON 2020 im. Powstańców Warszawskich została ustanowiona przez Fundację Rosa i Fundację 

Sensoria – organizatorów ogólnopolskiej kampanii „BohaterON – włącz historię!”. Fundacja ORLEN otrzymała statuetkę 

Srebrnego BohaterONa w kategorii „Organizacja non-profit”. Kapituła nagrody doceniła nas m.in. za program gran-

towy „Czuwamy! Pamiętamy”.

Więcej informacji o programie „Czuwamy! Pamiętamy” można znaleźć w rozdziale  

3. Programy grantowe
Zobacz
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Nagroda Bursztynowe Serce

W lipcu konferencji odbywającej się w ramach  

8. Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego 

OSE GDAŃSK 2020 towarzyszyło wręczenie nagród: 

Bursztyn Polskiej Energetyki (nagroda dla osób, 

instytucji bądź firm działających na rzecz rozwoju 

i bezpieczeństwa polskiej gospodarki i energetyki) oraz 

Bursztynowe Serce (przyznawane osobom, instytucjom, 

firmom za szczególne działania w zakresie filantropii). 

W minionym roku statuetkę Bursztynowego Serca 

odebrała Fundacja ORELN. Kapituła nagrody doce-

niła nas za konsekwentne i skuteczne realizowanie 

projektów na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, a także wspieranie edukacji młodych ludzi 

poprzez programy stypendialne.

Udział w konferencji 
Narodowego Instytutu Wolności

Prezes Zarządu Fundacji ORLEN Marta Soluch wzięła 

udział w dorocznej konferencji zorganizowanej przez 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego „Społeczeństwo 

obywatelskie: kierunek wspólnota”. To ważne 

dla trzeciego sektora wydarzenie odbyło się w dniach 

19–20 listopada 2020 r. 

Prezes Fundacji ORLEN była gościem panelu na temat 

wolontariatu. Dzieliła się doświadczeniami z zakresu 

wolontariatu pracowniczego, który w Grupie ORLEN 

funkcjonuje od 16 lat. W czasie dyskusji poruszone 

zostały takie kwestie jak: wolontariat w czasie pandemii, 

motywowanie wolontariuszy do zgłaszania własnych 

pomysłów na akcje czy skuteczna komunikacja 

z pracownikami chcącymi podjąć wolontariat. 
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Działania Fundacji ORLEN w „Raporcie Dobrych Praktyk”

W 2020 r. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentowało 18. raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2019. Dobre 

praktyki”. To największy przegląd aktywności polskich firm w zakresie CSR. Niezmiernie cieszy nas, że twórcy raportu 

w najnowszym jego wydaniu nie tylko zamieścili 11 długoletnich praktyk z obszaru CSR Fundacji ORLEN i Grupy ORLEN, 

ale zwrócili również uwagę na 10 nowych działań m.in. na aktywność na rzecz zaangażowania społecznego i rozwoju 

społeczności lokalnych, praktyk z zakresu pracy czy ochrony środowiska.

Udział w Forum Wizja Rozwoju

W sierpniu 2020 r. po raz trzeci zorganizowano Forum Wizja Rozwoju – wydarzenie będące miejscem spotkań i dyskusji 

przedstawicieli różnych sektorów polskiej gospodarki. Podczas wydarzenia nie mogło zabraknąć dyskusji dotyczących 

CSR. Do wzięcia udziału w jednym z poświęconych tej dziedzinie paneli została zaproszona Prezes Zarządu Fundacji 

ORLEN Marta Soluch. Podczas panelu zatytułowanego „Partycypacja pracowników w CSR na gruncie polskim” 

rozmawiano m.in. o korzyściach dla polskich firm wynikających z CSR i obszarach biznesu, w których CSR sprawdza 

się najlepiej.
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Fundacja ORLEN na 8. Targach CSR

Targi CSR to największe wydarzenie w Polsce poświęcone odpowiedzialnemu biznesowi i zrównoważonemu rozwojowi. 

Zorganizowano je w dniach 5–9 października 2020 r. już po raz ósmy. W tym roku wydarzenie odbyło się w formie online. 

Fundacja ORLEN dołączyła do wystawców tworząc swoje wirtualne stoisko na platformie WebExpo. Zwiedzającym 

Targi w interaktywny sposób zaprezentowaliśmy nasze flagowe projekty: program grantowy „Moje miejsce na Ziemi” 

i Wolontariat Pracowniczy.

W czasie targów Prezes Zarządu Fundacji ORLEN Marta Soluch dzieliła się naszymi doświadczeniami w dziedzinie 

wolontariatu pracowniczego podczas poświęconego mu panelu dyskusyjnego, którego gospodarzem był Narodowy 

Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Zwiedzających nasze wirtualne stoisko zaprosiliśmy także do wzięcia udziału w czacie z naszymi ekspertami m.in. z obszaru 

HR i Biura Relacji z Otoczeniem. Zorganizowaliśmy także wideoczat z mistrzami sportu – Kubą Przygońskim i Bartkiem 

Marszałkiem, którzy opowiadali o zaangażowaniu zawodników w akcje charytatywne, rozważali z rozmówcami to, 

jak motosport ma się do zrównoważonego rozwoju i czy może być nośnikiem ważnych idei.



Finansowanie 
działalności Fundacji
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Finansowanie działalności Fundacji

1. W okresie sprawozdawczym (2020 r.) przychody Fundacji wyniosły 165 952 055,27 zł (słownie: sto sześćdziesiąt 

pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt pięć złotych 27/100).

2. W okresie sprawozdawczym wydatki Fundacji wyniosły 174 892 557,38 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery 

miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 38/100), w tym:

 » kwota wydatków na realizację celów statutowych wyniosła 172 689 497,92 zł (słownie: sto siedemdziesiąt 

dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 92/100), 

co stanowi 98,74% ogółu poniesionych wydatków,

 » kwota wydatków na pokrycie kosztów administracyjnych wyniosła 2 082 304,98 zł (słownie: dwa miliony osiem-

dziesiąt dwa tysiące trzysta cztery złote 98/100), co stanowi 1,19% ogółu poniesionych wydatków.

 » kwota kosztów operacyjnych i finansowych wynosiła 120 754,48 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy siedemset 

pięćdziesiąt cztery złote 48/100), co stanowi 0,07% ogółu poniesionych wydatków

Informacje o strukturze przychodów i kosztów – źródła i wysokość:

PRZYCHODY OGÓŁEM: 165 952 055,27 zł

1. Przychody finansowe: 20 589,40 zł

Przychody z lokat 20 589,40 zł

2. Przychody statutowe: 165 931 358,57 zł

w tym:

Darowizny PKN ORLEN SA 41 610 809,56 zł

Darowizny Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN 6 990 632,00 zł

Darowizny rzeczowe 116 232 334,29 zł

Środki z alokacji 1% podatku od osób fizycznych 316 106,86 zł

Darowizny od osób fizycznych 4 104,00 zł

Darowizny pozostałe osoby prawne 665 000,00 zł

Zwroty darowizn z tytułu rozliczenia umów 112 371,86 zł

3. Pozostałe przychody operacyjne: 107,30 zł
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KOSZTY OGÓŁEM: 174 892 557,38 zł

1. Koszty działalności statutowej: 172 689 497,92 zł

Koszty bezpośrednio związane z realizacją zadań statutowych w 2020 r.: 172 689 497,92 zł

Wsparcie Rodzinnych Domów Dziecka 1 118 172,16 zł

Programy stypendialne 2 839 054,28 zł

Darowizny 1% 258 967,92 zł

Program kultura, nauka, tradycje narodowe 10 192 013,49 zł

Program bezpieczeństwo, ratownictwo i ochrona ludności 5 533 270,46 zł

Program ochrona i promocja zdrowia 135 555 338,87 zł

Program pomoc społeczna i społeczności lokalne 12 200 859,01 zł

Program kultura fizyczna i sport 2 262 596,10 zł

Program nauka, edukacja, wychowanie 2 260 697,94 zł

Program wolontariat 401 865,71 zł

Inne działania statutowe 66 661,98 zł

2. Koszty ogólnego zarządu (administracyjne): 2 082 304,98 zł

Zużycie materiałów i energii 21 391,40 zł

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 590 223,45 zł

Amortyzacja 149 261,71 zł

Usługi obce 260 796,00 zł

Pozostałe koszty 60 632,42 zł

3. Koszty finansowe: 114 255,03 zł

Różnice kursowe 114 255,03 zł

4. Pozostałe koszty operacyjne:  6 499,45 zł
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Pozostałe informacje o Fundacji:

1. W roku 2020 Fundacja zatrudniała 17 pracowników 

na podstawie umowy o prace: Prezesa Zarządu (1), 

Członka Zarządu (1), Kierownika ds. komunikacji (1), 

Główną Księgową (1), Koordynatora Programu (5), 

Specjalistę (6), Młodszą księgową (1).

2. Wynagrodzenia: 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2020 r. 

wynosiła 1 307 347,08 zł.

W tym:

a) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych pracow-

nikom przez Fundację wyniosła: 952 581,06 zł,

w tym:

773 766,63 zł stanowią wynagrodzenia,

160 004,43 zł stanowią premie i nagrody,

18 810,00 zł stanowią inne świadczenia.

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych Prezesowi 

Zarządu oraz Członkom Zarządu wyniosła rocznie: 

354 766,02 zł.

w tym:

315 416,02 zł stanowią wynagrodzenia

35 000,00 zł stanowią premie i nagrody

4 350,00 zł stanowią inne świadczenia.

Członkowie Rady Fundacji sprawowali swoje funkcje 

społecznie.

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych z tytułu 

umów cywilnoprawnych wyniosła rocznie: 92 748,00 zł.

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. W roku 2020 Fundacja nie udzielała żadnych 

pożyczek.

5. Środki pieniężne na rachunkach bankowych (w dniu 

31.12.2020 r.) w Alior Bank SA wynosiły 3 179 998,20 zł.

6. Wszystkie przychody Fundacji uzyskano w formie 

bezgotówkowej, przelewami na rachunki bankowe.

7. Wszystkie koszty były pokrywane w formie bezgo-

tówkowej, przelewami z rachunków bankowych 

Fundacji.

8. Fundacja nie nabyła obligacji ani akcji.

9. Fundacja nie nabyła nieruchomości.

10.  W 2020 r. Fundacja nabyła środki trwałe w postaci 

laptopów, telefonów komórkowych. 

11.  War tość ak ty wów Fundacji na dzień 

31.12.2020 r. wynosiła 3 253 055,20 zł, a wartość 

zobowiązań wynosiła 330 627,33 zł.

12.  Fundacja nie wykonywała żadnej działal-

ności zleconej przez podmioty państwowe 

i samorządowe.

13.  Fundacja ORLEN ustanowiona na podstawie 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 

jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy 

z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 

723, 1075, 1499215).

14.  Fundacja ORLEN w 2020 r. nie przyjęła ani nie 

dokonała płatności w gotówce o wartości równej 

lub przekraczającej równowartość 10 000 EUR.

15.  Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązanie podat-

kowe Fundacji z tytułu podatku dochodowego 

od wynagrodzeń pracowników i stypendystów 

(deklaracja PIT-4R) wynosiło 340 zł, oraz zobowią-

zanie z tytułu podatku VAT wynosiło 49 zł (deklaracja 

VAT-9M). Ponadto Fundacja sporządza deklaracje 

CIT 8, CIT 8/0, CIT D, które wraz ze sprawozdaniem 

finansowym składane są w Trzecim Mazowieckim 

Urzędzie Skarbowym w Radomiu.

16.  W 2020 r. w Fundacji nie przeprowadzono żadnej 

kontroli zewnętrznej.

17. Kserokopie uchwał Zarządu Fundacji podjętych 

w 2020 r. stanowią załącznik do sprawozdania.



Opracowano w Fundacji ORLEN

Marta Soluch

Prezes Zarządu

Fundacji ORLEN

Kinga Szewczyk

Członek Zarządu

Fundacji ORLEN

Katarzyna Fabbri

Członek Zarządu

Fundacji ORLEN
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