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Wstęp

Szanowni Państwo,

Z satysfakcją oddajemy w Państwa ręce raport z działalności Fundacji ORLEN w 2021 

roku. Był to dla nas rok szczególny, ponieważ obchodziliśmy 20-lecie istnienia. 
Jubileusz stał się dla nas okazją do wspomnień i podsumowań. Przez dwie ostatnie 

dekady znacznie poszerzyliśmy zakres naszej działalności. Dzisiaj Fundacja ORLEN, 

oprócz wsparcia osób chorych, potrzebujących specjalistycznej opieki, proponuje 

cztery programy grantowe oraz cały wachlarz programów stypendialnych wspierających 

talenty. Od 20 lat pomagamy Rodzinnym Domom Dziecka i wyposażamy jednostki 

straży pożarnej w niezbędny sprzęt. Angażujemy się w działania edukacyjne, udzielamy 

pomocy socjalnej, jesteśmy też mecenasem kultury.

Ostatni rok, kolejny naznaczony pandemią, był dla nas bardzo pracowity. Pomimo 

ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej, staraliśmy się adaptować do nowych 

warunków. Nie tylko nie zrezygnowaliśmy z żadnego z dotychczasowego działań, 

ale zaproponowaliśmy nowe. Powołaliśmy „Akademię Fundacji ORLEN”, w ramach 

której szkolimy naszych beneficjentów. Dajemy im możliwość zdobycia nowych 

kompetencji, dzięki którym będą mogli się rozwijać.

Przyznaliśmy ponad 500 grantów we wszystkich naszych programach grantowych. 

Stypendiami wsparliśmy blisko 700 osób, przeznaczając na ten cel ponad 3 mln zł. 
Pobiliśmy rekord pod względem działań wolontariackich. Zorganizowaliśmy 105 akcji 
dobroczynnych, w które zaangażowało się ponad 2 tys. osób. Nasi wolontariusze m.in. 

po raz kolejny odwiedzili z ciekawymi warsztatami turnusy, na których wypoczywały 

dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka i ich opiekunowie. Byli obecni w Ośrodku dla 

Niewidomych w Laskach. Ze świątecznymi paczkami odwiedzili samotnych seniorów, 

którzy są pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej Białołęka. Nasze 20-lecie 

świętowaliśmy w Nadleśnictwie Łąck koło Płocka. Posadziliśmy tam 20 tys. drzew. Nasi 
wolontariusze przepracowali społecznie blisko 15 tys. godzin, a ich praca była 
realnym wsparciem dla niemal 7 tys. osób. 
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Tak jak w poprzednich latach wspieraliśmy działania innych organizacji i instytucji. 

Włączyliśmy się w projekt miasta Katowice na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu 

cyfrowemu. Dofinansowaliśmy zakup komputerów dla potrzebujących dzieci 

i młodzieży z katowickich rodzin. Udzieliliśmy wsparcia Fundacji Sant’Egidio na zakup 

500 świątecznych obiadów dla osób w kryzysie bezdomności i dotkniętych ubóstwem. 

Przekazaliśmy środki na prace przy restauracji willi Kossakówka w Krakowie, gdzie 

powstanie Muzeum Historii Sztuki z ekspozycją prezentującą historię rodziny Kossaków. 

A to tylko kilka z kilkudziesięciu wspartych przez nas projektów.

Nie mogło zabraknąć nas tam, gdzie pomoc w minionym roku była szczególnie 

potrzebna. Towarzyszyliśmy Polakom w walce z pandemią koronawirusa. Darowiznami 

finansowymi i rzeczowymi wspieraliśmy szpitale, stacje pogotowia ratunkowego, DPS-y, 

policję. Dostarczaliśmy maseczki, kombinezony ochronne, gogle, środki dezynfekujące. 

Wartość naszego wsparcia w walce z Covid-19 przekroczyła w minionym roku kwotę 
30 mln zł.

Również nasz zespół powiększa się z każdym rokiem. Dzięki tej różnorodności wyczuleni 

jesteśmy na potrzeby coraz szerszych grup społecznych, nie zapominając o naszych 

braciach mniejszych. Rok 2022 to w naszych planach, oprócz już istniejących, kolejne 

nowe projekty.

Zapraszamy do lektury naszego raportu

Zarząd i Zespół Fundacji ORLEN
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Historia Fundacji ORLEN

Fundacja ORLEN pełni swoją misję od 20 lat, pokazując jak w praktyce wygląda 

społeczna odpowiedzialność biznesu. Powstała w 2001 r. Jej fundatorem jest największa 

polska firma przemysłowa, a zarazem największa firma w Europie Środkowo-Wschodniej 

– Polski Koncern Naftowy ORLEN. 

Początki naszej Fundacji sięgają jednak 1997 r., kiedy powołana została Fundacja 

Petrochemia Dzieciom, wspierająca placówki medyczne i finansująca leczenie chorych 

dzieci wymagających specjalistycznej opieki medycznej. Potrzeb było jednak dużo 

więcej, a nasz fundator, w związku z dynamicznym rozwojem firmy, miał coraz większe 

możliwości angażowania się w działalność społeczną. W efekcie w 2001 r. powołana 

została nowa organizacja – Fundacja „ORLEN - DAR SERCA”, która od 2019 r. działa 

pod nazwą Fundacja ORLEN. 

Przez ostatnie lata znacznie poszerzyliśmy obszary działania. Kompleksowo wspieramy 

Rodzinne Domy Dziecka, dbamy o bezpieczeństwo wyposażając jednostki strażackie, 

pamiętamy o utalentowanej młodzieży, proponując jej kilka programów stypendialnych. 

Ostatnie lata to dynamiczny rozwój Fundacji ORLEN i kolejne programy, w ramach których 

działamy na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych, przyznając granty na lokalne 

projekty, dbamy o dziedzictwo historyczne i kulturalne, angażujemy się w działania na rzecz 

profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia, wspieramy projekty ekologiczne. Fundacja ORLEN 

to kilkanaście ogólnopolskich programów, setki stypendystów każdego roku, dziesiątki 

milionów złotych darowizn przekazywanych na ważne cele społeczne.

Nasza misja

Zdajemy sobie sprawę, że na jednej z największych fundacji korporacyjnych w Polsce, 

jaką jest Fundacja ORLEN, spoczywa szczególna odpowiedzialność. Staramy się 

docierać ze wsparciem do tych osób i instytucji, które najbardziej tego potrzebują. 

Wyrównujemy szanse, inwestujemy w młodych utalentowanych ludzi, którzy swoimi 

osiągnięciami mogą w przyszłości uczynić nasz kraj lepszym. Aktywizujemy lokalne 
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organizacje, bo to one mają moc zmieniania swoich małych ojczyzn. Ważne jest dla nas 

zdrowie Polaków i to jakie środowisko zostawią kolejnym pokoleniom. Bo choć Fundacja 
ORLEN pomaga tu i teraz, to robi to z myślą o następnych generacjach. 

Nasz Zespół

Zespół Fundacji ORLEN tworzy już dwadzieścia osób, które na co dzień wkładają 

wiele wysiłku i zaangażowania w pracę na rzecz innych. W ciągu ostatnich lat 

zespół powiększył się kilkukrotnie. Dzięki temu, że tworzą go osoby o różnorodnych, 

wszechstronnych pasjach i talentach, nasze projekty są coraz lepsze i bardziej 

dopasowane do lokalnych społeczności.

Nasi Beneficjenci

• jednostki strażackie

• Koła Gospodyń Wiejskich

• lokalne społeczności 

• mieszkańcy Płocka i powiatu płockiego

• młodzież szkolna i studenci 

• organizacje pozarządowe 

• parafie

• Rodzinne Domy Dziecka

• repatrianci

• samorządy

• sportowcy paraolimpijczycy

• szkoły i przedszkola 
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Obszary działania Fundacji Orlen 

KAPITAŁ SPOŁECZNY

dajemy siłę lokalnym organizacjom, szkolimy je,  
wspieramy grantami i pracą naszych wolontariuszy

KAPITAŁ LUDZKI

wyrównujemy szanse, szukamy talentów,  
pomagamy realizować pasje

BEZPIECZEŃSTWO

wyposażamy jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, 
by mogły zadbać o bezpieczeństwo swoich lokalnych społeczności

ZDROWIE

wspieramy lokalne projekty prozdrowotne mieszkańców Płocka, zachęcamy 
do profilaktyki, przekazujemy środki na walkę z Covid-19

FILANTROPIA

pomagamy tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej,  
wspieramy działania innych organizacji, których cele są zgodne z naszą misją
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Władze Fundacji

Zarząd 

Zarząd Fundacji ORLEN na 31.12.2021 r.

Katarzyna Różycka – Prezes Zarządu

Joanna Skalska – Członek Zarządu

Marta Soluch – Członek Zarządu

Zmiany w Zarządzie Fundacji ORLEN w 2021 r. 

Marta Soluch – 28.06.2021 r. koniec kadencji

Kinga Regina Szewczyk – 28.06.2021 r. koniec kadencji

Katarzyna Fabbri – 28.06.2021 r. koniec kadencji

Katarzyna Różycka – 28.06.2021 r. powołanie

Joanna Skalska – 28.06.2021 r. powołanie

Marta Soluch – 28.06.2021 r. powołanie

Skład Zarządu Fundacji ORLEN 01.01.2020 - 28.06.2021 r.

Marta Soluch – Prezes Zarządu

Kinga Regina Szewczyk – Członek Zarządu

Katarzyna Agata Fabbri – Członek Zarządu

Skład Zarządu Fundacji ORLEN 28.06.2021 - 31.12.2021 r.

Katarzyna Różycka – Prezes Zarządu

Marta Soluch – Członek Zarządu

Joanna Skalska – Członek Zarządu 
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Rada Fundacji

Skład Rady Fundacji ORLEN na 31.12.2021 r.

Agata Górnicka – Przewodnicząca Rady

Andrzej Milewski – Zastępca Przewodniczącego Rady

Urszula Kowalczyk – Członek Rady

Ewelina Seget – Członek Rady

Piotr Paweł Rembacz – Członek Rady

Kamil Władysław Kobylański – Członek Rady

Agnieszka Irena Nogajczyk-Simeonow – Członek Rady

Zmiany w Radzie Fundacji ORLEN w 2021 r.

Anna Ziobroń – 09.11.2021 r. – rezygnacja

Kamil Władysław Kobylański – 10.11.2021 r. – powołanie

Agnieszka Irena Nogajczyk-Simeonow – 10.11.2021 r. powołanie

Urszula Kowalczyk – 10.11.2021 r. – powołanie



Rozdział I  
Budujemy  
kapitał społeczny
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Kto, jak nie organizacje społeczne, wie najlepiej, czego potrzebuje lokalna społeczność 

i jak zmienić małą ojczyznę na lepsze? W Fundacji ORLEN doskonale zdajemy sobie 

sprawę z tego, że to społecznicy, lokalne organizacje i instytucje są najbliżej ludzi, znają 

ich potrzeby, problemy i marzenia. To oni mogą dokonać realnych zmian tuż obok 

siebie. Dlatego też od lat głównymi filarami naszej działalności są wsparcie lokalnych 

organizacji poprzez przyznawane granty oraz organizacja szkoleń, dzięki którym mogą 

się doskonalić, jak również rozwijanie wolontariatu w Grupie ORLEN. Jest to w dużej 

mierze wolontariat, który realizują nasi pracownicy na rzecz organizacji pozarządowych.

Przyznajemy granty,  
które zmieniają małe ojczyzny

W 2018 r. nasz fundator – PKN ORLEN – znacznie zwiększył budżet fundacji, dzięki 

czemu mogliśmy uruchomić dwa programy grantowe: „Moje miejsce na Ziemi” oraz 

„Czuwamy! Pamiętamy!”. 

„Moje miejsce na Ziemi” to nasz największy program grantowy i jeden z największych 

prowadzonych przez fundacje korporacyjne w Polsce. Jest on skierowany do lokalnych 

organizacji, które mają pomysł na pozytywną zmianę w swoim najbliższym otoczeniu. 

– Zależy nam zwłaszcza na tym, by trafić do najmniejszych NGO,
z niewielkich miejscowości czy wsi. Dane pokazują, że osiągamy
ten cel. Spośród projektów nagrodzonych grantami w 2021 r.
aż 70 proc. jest realizowana na wsiach i w miastach do 20 tys.
mieszkańców – podkreśla Małgorzata Rogowska, koordynatorka

programów grantowych Fundacji ORLEN.
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W 2021 r. odbyła się czwarta edycja programu „Moje miejsce na Ziemi”, w której 

kwota przeznaczona na granty sięgnęła 2 mln zł. Tym razem szczególnie promowaliśmy 

przedsięwzięcia ekologiczne. Dofinansowanie w wysokości od 5 do 20 tys. zł 

na realizację projektu otrzymało w minionym roku 185 organizacji. 

Wśród zwycięskich propozycji znalazły się m.in. mobilne biblioteki, warsztaty 

ekologiczne czy zero waste. Gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich z Krężnicy 

Okrągłej w woj. lubelskim otrzymały od nas wsparcie na realizację projektu, w ramach 

którego odbędą się warsztaty o ekologicznej żywności i zielarstwie, zajęcia artystyczne 

w duchu zero waste oraz wycieczki tropem pomników przyrody. Z kolei Nowe Dąbie 

w województwie kujawsko-pomorskim wzbogaci się o szkolny ekologiczny ogród 

warzywny. Dzięki grantowi Fundacja Kultury Pozytywka zainstaluje w placówce infrastrukturę 

do prowadzenia zajęć ogrodniczych i proekologicznych. Uczniowie i nauczyciele będą 

mogli wziąć udział m.in. warsztatach z ogrodnictwa, botaniki i ekologii. 

Nie zabrakło też projektów artystycznych. W Niewieszy na Śląsku Fundacja Zacisze Grażyny 

zdecydowała się na projekt artystyczno-kulturalny dla kilkudziesięciu osób w kryzysie 

bezdomności. Biorą udział w warsztatach malarskich czy wikliniarskich, planują wystawę 

prac, wychodzą do teatru. 

– Ludzie na co dzień wykluczeni – także w sferze kultury – poczuli
się docenieni i dowartościowani tym projektem. Dopytują
o terminy warsztatów, o wyjścia na spektakle, bo część z nich
nigdy w życiu w teatrze nie była – opowiada Małgorzata

Sadowska, koordynator projektu z Fundacji Zacisze Grażyny.

– Po publikacji w lokalnych mediach nasza inicjatywa spotkała się
z uznaniem społecznym, udało nam się osiągnąć cel i wpłynąć
na zmianę wizerunku osób bezdomnych w naszym środowisku
– mówi i dodaje, że gdyby nie grant z Fundacji ORLEN, nie byliby

w stanie zrealizować tego projektu.
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– Chcemy wspierać inicjatywy, które integrują sąsiadów oraz
okolicznych mieszkańców i mogą być inspiracją do podjęcia
kolejnych ważnych działań w swoim otoczeniu. Cieszymy się,
że zainteresowanie programem „Moje miejsce na Ziemi” z roku
na rok rośnie – podkreśla Katarzyna Różycka, prezes Fundacji ORLEN.

Kolejny program grantowy – „Czuwamy! Pamiętamy!” – zainaugurowaliśmy w 2018 r.  

z okazji 100-lecia niepodległości Polski. W jego ramach lokalne organizacje, 

instytucje kultury, samorządy czy parafie mogą ubiegać się o granty w wysokości do 

7 tys. zł na rewitalizację ważnych dla lokalnej społeczności miejsc pamięci. Pierwsza 

edycja programu została entuzjastycznie przyjęta, dlatego też zdecydowaliśmy się 

na jego kontynuowanie.

– Dzięki temu programowi przekonaliśmy się, jak istotny dla
społeczeństwa jest lokalny patriotyzm i pamięć o przodkach.
Wspólne działania nie tylko integrują ze sobą mieszkańców,
ale przede wszystkim stanowią ochronę przed tym, by historia
nie została bezpowrotnie utracona – mówi Marta Soluch, członek

zarządu Fundacji ORLEN.

W 2021 r. po raz czwarty wyłoniliśmy zwycięzców programu „Czuwamy! Pamiętamy!” 

Jego budżet wyniósł ponad 220 tys. zł. Grantami nagrodziliśmy 34 organizacje. 

Dzięki naszemu wsparciu Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych z małopolskich 

Słopnic może odrestaurować pomnik poświęcony żołnierzom 1 Pułkowi Strzelców 

Podhalańskich AK. Z kolei Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin otrzymała 

grant na przeprowadzenie renowacji grobu z lat 30-tych XX w., w którym spoczywają 

policjanci z powiatu radzymińskiego. Polegli na służbie, broniąc współobywateli.
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Szkolimy lokalne organizacje

Zależy nam, by nasi beneficjenci rozwijali skrzydła, realizowali kolejne projekty, trwale 

zmieniali swoje małe ojczyzny. Do tego potrzebują odpowiednich narzędzi. Dlatego też 

w 2021 r. zainaugurowaliśmy Akademię Fundacji ORLEN. Zaproponowaliśmy 

organizacjom, które skorzystały z naszego wsparcia profesjonalne szkolenia w formule 

on-line. Nasi beneficjenci mogli wziąć udział w 12 warsztatach przygotowanych przez 

specjalistów Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Zdobywali wiedzę m.in. z zakresu 

budowania strategii marketingowej, zarządzania projektami i ryzykiem, budowania 

stabilności finansowej organizacji czy design thinking. Przeszkoliliśmy 80 organizacji, 

a w szkoleniach wzięło udział blisko 240 osób. 

– Akademia Fundacji ORLEN jest odpowiedzią na oczekiwania
naszych beneficjentów, którzy poza darowiznami finansowymi,
potrzebują również wsparcia merytorycznego – mówi Adam

Kobryń, koordynator Akademii Fundacji ORLEN. – Zainteresowanie
warsztatami było tak duże, że rekrutację na poszczególne
warsztaty zamykaliśmy po dwóch dniach od ogłoszenia naboru.
Z zajęć skorzystały zwłaszcza organizacje z mniejszych ośrodków.
Ponad połowa uczestników reprezentowała organizacje
z miejscowości mających poniżej tysiąca mieszkańców. Szkolenia
były wielką przygodą także dla nas. Pozwoliły nam na jeszcze
lepsze poznanie trzeciego sektora w Polsce, jego silnych stron,
ale także problemów z którymi się boryka – dodaje koordynator

Akademii Fundacji ORLEN.
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Rozwijamy wolontariat pracowniczy

Mimo kolejnego pandemicznego roku nasz licznik akcji wolontariackich się nie zatrzymał, 

bo wolontariat po prostu wszedł nam w krew. Organizowaliśmy kolejne akcje, włączaliśmy 

w nie nowych wolontariuszy. Przepracowaliśmy społecznie blisko 15 tys. godzin, a z naszej 

pomocy skorzystało niemal 7 tys. osób.

Program wolontariatu pracowniczego rozbudowujemy od 2019 r. Od tego 

czasu pracownicy Grupy ORLEN mogą brać udział w akcjach wolontariackich 

zaproponowanych przez fundację, ale także przeprowadzać działania według swojego 

pomysłu. Mogą zgłosić własną inicjatywę, skonsultować i dopracować ją z pomocą 

koordynatorów Programu Wolontariatu Pracowniczego. Wolontariusze mogą otrzymać 

grant na przeprowadzenie akcji w wysokości 3 tys. zł. Pracownikom spółki PKN ORLEN, 

na realizację projektu wolontariackiego, przysługuje jeden dzień w roku wolny od pracy.

W jakie inicjatywy angażowaliśmy się w 2021 r.? Z okazji 20-lecia Fundacji ORLEN 300 

wolontariuszy posadziło 20 tys. drzew w Nadleśnictwie Łąck koło Płocka. Po raz trzeci 

pracownicy Grupy ORLEN dzielili się swoimi pasjami z dziećmi z Rodzinnych Domów Dziecka, 

dla których zorganizowaliśmy wypoczynek letni. Inspirowali młodych ludzi i ich opiekunów 

podczas warsztatów chemiczno-fizycznych, piłkarskich, gimnastycznych czy tanecznych. 

W czasie Tygodnia Wolontariatu „DobroMOCni w akcji” debatowaliśmy 

o przeprowadzonych akcjach i pomysłach na nowe działania, ale także zamieniliśmy

słowa w czyn. Wolontariusze pracowali m.in. w Ośrodku dla Niewidomych w Laskach

- montowali przed drzwiami „mówiące tabliczki” informujące o danym pomieszczeniu

oraz odnawiali ławki. W okresie świątecznym po raz kolejny odwiedzili osamotnionych

seniorów, którzy są pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej Białołęka, dostarczając im

świąteczne paczki.
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– Bardzo nam zależy by zgłaszane projekty odpowiadały 
na realne problemy i potrzeby. Ważne jest dla nas również 
zaangażowanie wolontariuszy. Nie powinno się ono ograniczać 
do zakupienia prezentów ze środków Fundacji – mówi Angelika 

Niedziółka, koordynator Programu Wolontariatu Pracowniczego 

w Fundacji ORLEN. – Wolontariat to szansa na poznanie 
ciekawych i inspirujących ludzi, którzy mimo codziennych 
obowiązków potrafią dostrzegać potrzeby innych i pomóc 
bezinteresownie, z potrzeby serca. To, że można zaangażować 
się z rodziną i znajomymi pozwala pokazywać dobre wzorce. 
Mam nadzieję, że ten pozytywny przykład wolontariuszy 
ORLEN-u zaktywizuje również społeczności lokalne, w których 
żyjemy – dodaje Angelika Niedziółka.

Miniony rok był kolejnym, w którym pracowaliśmy dla organizacji 
trzeciego sektora i we współpracy z nimi. Nasze doświadczenie 
pokazuje, że te działania przynoszą konkretne rezultaty. Organizacje 
chętnie korzystają z naszych webinarów, z których dowiadują się jak 
złożyć wniosek o grant. Widzimy, że z roku na rok projekty są coraz 
ciekawsze, a ich realizacja stoi na coraz wyższym poziomie. 

Poznajemy problemy lokalnych NGO i staramy się na nie odpowiedzieć 
podczas skrojonych na ich potrzeby szkoleń. Chcemy dać im moc 
do kolejnych działań. Cenimy sobie tę współpracę, bo dzięki temu, 
że każdego roku naszymi beneficjentami zostają setki lokalnych 
organizacji, możemy dotrzeć do tysięcy osób z realnym wsparciem 
i ciekawymi projektami. 
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Wybrane projekty 

„Z Kleksem przez Białołękę”
Projekt Fundacji AVE nagrodzony grantem w programie „Moje miejsce na Ziemi”

Zabytkowe „ogórki”, ikarusy czy kampery będą wozić mieszkańców warszawskiej 

Białołęki po ich własnej dzielnicy. Po co? By pokazać im, że ich mała ojczyzna nie jest 

tylko tzw. sypialnią, peryferyjną dzielnicą stolicy, w której nie ma nic ciekawego. To tam 

200 lat temu uprawiano winorośl i do dziś można podziwiać 500-letni kościół św. Jakuba 

Apostoła – najstarszą oryginalną gotycką świątynię w Warszawie.

W ramach projektu organizacja zaprosi mieszkańców na spływy kajakowe Kanałem 

Żerańskim, a przedszkolakom i uczniom zaproponuje interaktywne warsztaty o lokalnej 

tematyce. Fundacja AVE ma duże doświadczenie w organizacji nieszablonowych 

wycieczek po Warszawie i Białołęce. Zrealizowała ich już setki. 

– Pierwsze wycieczki w ramach projektu „Z Kleksem przez
Białołękę” już się odbyły. Większość z nich przewidziana jest
na cieplejsze miesiące – mówi Bartłomiej Włodkowski, prezes

Fundacji AVE.

Fundacja, z pomocą projektu, chce działać na rzecz tworzenia się lokalnych więzi 

i budowania wśród mieszkańców odpowiedzialności za małą ojczyznę.
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Przywrócili pamięć o partyzantach pomordowanych w Beskidzie Śląskim
Projekt Gminy Goleszów nagrodzony grantem z programu „Czuwamy! Pamiętamy!”

Na zboczu góry Mała Czantoria, która leży na terenie gminy Goleszów, w 1943 r. z rąk 

Niemców zginęło pięciu ukrywających się w bunkrze partyzantów. Pierwszy pomnik 

przypominający o ich walce o wolną i niepodległą Polskę wzniesiono w 1957 r. Po 

przeszło 60 latach był już w złym stanie technicznym i wymagał pilnej renowacji, o którą 

zadbała Gmina Goleszów. Podjęła współpracę z IPN, wzięła udział w konkursie o grant 

z programu „Czuwamy! Pamiętamy” i 15 października 2021 r. odsłoniła odnowiony 

pomnik. To miejsce znajduje się na przecięciu pieszych szlaków turystycznych Beskidu 

Śląskiego i przypomina turystom o tragicznej dla lokalnej społeczności historii. Uczniom 

i nauczycielom szkół oraz polskich placówek oświatowych w Czechach, na Zaolziu, służy 

podczas lekcji historii. Przed pomnikiem swój finał będzie miał doroczny Turystyczny 

Marsz Pamięci ku czci zamordowanych partyzantów. 

20 tys. drzew na 20-lecie Fundacji ORLEN
Projekt wolontariacki dla pracowników Grupy ORLEN

Przypadający na 2021 r. jubileusz 20-lecia Fundacji ORLEN chcieliśmy uczcić 

w sposób nietuzinkowy. Dlatego też postanowiliśmy świętowanie przekuć w działanie. 

Zdecydowaliśmy, że posadzimy drzewa. Nasze zaproszenie do wzięcia udziału w tej 

akcji wolontariackiej przyjęło 300 pracowników Grupy ORLEN. Przez trzy dni pod okiem 

leśników sadziliśmy drzewa na czterohektarowym terenie w Nadleśnictwie Łąck koło 

Płocka. Mamy ogromną satysfakcję, bo kiedy za 20 lat będziemy obchodzić jubileusz 

40-lecia, te niewielkie sadzonki będą już okazałym lasem.
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„Moje miejsce na Ziemi”

20 tys. zł

Nasze działania w liczbach
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„Czuwamy! Pamiętamy!”

Akademia Fundacji ORLEN
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Wolontariat pracowniczy w Grupie ORLEN



Rozdział II  
Inwestujemy 
w kapitał ludzki
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Najlepszą inwestycją są ludzie. Wierzymy, że jeśli mają możliwość zdobywania wiedzy 

i realizowania swoich pasji, mogą wiele osiągnąć. Dlatego też od początku istnienia 

Fundacja ORLEN wspiera Rodzinne Domy Dziecka. Działamy na rzecz tego, by ich 

wychowankowie mogli wzrastać w bezpiecznym środowisku, rozwijać swoje zainteresowania 

i spełniać marzenia oraz usamodzielnić się po osiągnięciu pełnoletniości. 

Jesteśmy przekonani, że lepsza przyszłość zależy od osiągnięć naukowców 

i wynalazców, aktywności przedsiębiorców, ludzi kultury i sportu. Dlatego szukamy 

talentów, wspieramy młodzież z potencjałem, studentów, którzy zostali przyjęci 

na najlepsze uczelnie na świecie. Nie zapominamy o rodakach z Kresów Wschodnich 

oraz o paraolimpijczykach sięgających po najcenniejsze sportowe trofea. To dla nich 

prowadzimy aż sześć programów stypendialnych. 

W minionym roku zaangażowaliśmy się także w działania edukacyjne. W ramach 

ogólnopolskiego programu „Planeta Energii” – przez zabawę i interaktywne 

doświadczenie – propagujemy wśród dzieci wiedzę o ekologii, energii elektrycznej 

i zrównoważonym rozwoju.
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Myślimy o przyszłości dzieci  
z Rodzinnych Domów Dziecka

Fundacja ORLEN dostrzega potrzeby dzieci i młodzieży, które z różnych powodów 

nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej. Od 2001 r. wspieramy Rodzinne 

Domy Dziecka (RDD) oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. Co 

roku wychodzimy z propozycjami programów i aktywności, do uczestnictwa w których 

zapraszamy wychowanków i opiekunów Rodzinnych Domów Dziecka oraz placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Zapewniamy też wsparcie finansowe 

w najpilniejszych potrzebach takich jak wydatki edukacyjne, medyczne, terapeutyczne. 

W 2021 r. po raz kolejny zaproponowaliśmy rodzinom wzięcie udziału w wakacyjnym 
wypoczynku. W pierwszej części wakacji, grupa 30 dzieci w wieku 9-15 lat, dołączyła 

do obozu aktywno-przygodowego w Krasnobrodzie. Dni wypełniły wycieczki, atrakcje 

sportowe i zabawa. Uczestnicy mieli także okazję doświadczenia nauki w formie bardzo 

ciekawych zajęć laboratoryjnych z chemii czy fizyki. W drugiej części wakacji zaprosiliśmy 

RDD na rodzinne wakacje w Szczytnej i Niechorzu. Tu również nie zabrakło atrakcji – poza 

miejscami pobytu, urokliwą Kotliną Kłodzką i polskim wybrzeżem – z uczestnikami wyjazdów 

spotkali się wolontariusze GK ORLEN, którzy organizowali doświadczenia chemiczne, gry 

terenowe czy zajęcia sportowe. Z letniego wypoczynku skorzystało blisko 300 osób, a dla 

wielu domów ten czas był jedyną okazją do wyjazdu wakacyjnego całą rodziną.
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Myślimy o momencie, w którym wychowankowie RDD będą się usamodzielniać. 

Bardzo potrzebna będzie im podstawowa wiedza z zakresu ekonomii, planowania, 

przygotowania się do rozmów o pracę. Dlatego zaprosiliśmy w minionym roku, zarówno 

młodzież, jak i ich opiekunów, do uczestnictwa w warsztatach „ABC Ekonomii”. 
Z młodzieżą rozmawialiśmy na temat dorosłości i jej znaczenia, rynku pracy i budżetu 

domowego. Trenerzy odpowiadali na nurtujące ich pytania, pomogli przygotować 

i skonsultowali pierwsze CV.

– Dowiedziałam się jak prawidłowo sporządzić CV. Tego,
że analiza SWOT może się przydać nie tylko podczas wybierania
pracy, ale również w wielu innych czynnościach. Dowiedziałam
się, jak należy przygotować się do rozmowy o pracę, jak
oszczędzać i że warto mieć pieniądze na czarną godzinę”
– napisała po warsztatach jedna z młodych uczestniczek.

Osobny cykl warsztatów zaproponowaliśmy wychowawcom. Były to specjalistyczne 

szkolenia dotyczące zagadnień rozwojowych, mające na celu wypracowanie 

umiejętności przekazywania wiedzy z zakresu ekonomii i finansów w odniesieniu  

do różnych okresów rozwojowych ich dzieci. 

W minionym roku dołączyliśmy do projektu Domy Dobrej Energii, który realizujemy 

wspólnie z Energą. Przekazaliśmy środki na montaż paneli fotowoltaicznych w dwóch 
Rodzinnych Domach Dziecka.

– Rachunki za prąd to znaczne obciążenie dla naszego
domowego budżetu. Dzięki zamontowanym panelom
fotowoltaicznym będziemy mogli w skali roku oszczędzić
pieniądze i przeznaczyć je na wydatki związane z dziećmi.
To realna pomoc – tak skomentowała nasz projekt pani Sylwia,

prowadząca Rodzinny Dom Dziecka w Szczawinie Kościelnym.
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Szukamy talentów, które potrzebują 
stypendialnego wsparcia

Zdolności nie zawsze wystarczają. Czasami, aby mogły się rozwinąć, potrzebne jest realne 

finansowe wsparcie. W szukaniu talentów Fundacja ORLEN ma duże doświadczenie. 

Od lat przyznajemy stypendia zdolnej młodzieży. W minionym roku prowadziliśmy aż sześć 

programów stypendialnych. 

„Bona Fide” to program o największym budżecie. W tym roku przekroczył on 1 mln zł. 
W ramach tego programu wspieramy naukę wybitnych studentów na najlepszych 

uniwersytetach na świecie, znajdujących się w pierwszej pięćdziesiątce Akademickiego 

Rankingu Uniwersytetów Świata (tak zwanej Listy Szanghajskiej). Stypendium służy pokryciu 

kosztów czesnego, a stypendyści zobowiązują się, że po ukończeniu nauki podejmą pracę 

na rzecz Polski – w sektorze publicznym, spółkach Skarbu Państwa lub zagranicznych 

agendach polskich instytucji. 

W tym roku stypendia przyznaliśmy po raz czwarty. W tej edycji wyłoniliśmy 10 studentów, 

którzy kształcą się na renomowanych uczelniach: Uniwersytet Harvarda w Stanach 

Zjednoczonych, Uniwersytet Oksfordzki czy Uniwersytet Cambridge w Wielkiej Brytanii. 

– Program Bona Fide jest dla mnie ogromnym wsparciem.
W znacznym stopniu umożliwił mi podjęcie wymarzonych
studiów magisterskich na Imperial College London – mówi

Oliwia Kiełbowska, nasza ubiegłoroczna stypendystka, która

studiuje na kierunku innowacje, przedsiębiorczość i zarządzanie.

– To bardzo potrzebna inicjatywa, która umożliwia młodym,
ambitnym Polakom podjęcie studiów na najbardziej prestiżowych
uczelniach na świecie oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy
na rzecz rozwoju polskiej gospodarki – dodaje.



28

Sprawozdanie za rok 2021 – Inwestujemy w kapitał ludzki

Program stypendialny „Bona Fide” prowadzimy wspólnie z innymi fundacjami 

korporacyjnymi – Fundacją BKG im. J.K. Steczkowskiego, Fundacją Energa, Fundacją 

LOTOS i Fundacją LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Program stypendium „Dla Orłów” stworzyliśmy z myślą o dzieciach pracowników 

PKN ORLEN oraz spółek z grupy kapitałowej ORLEN. O stypendia mogą się ubiegać 

uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. 

W ramach tego programu doceniamy młodych ludzi zarówno za ponadprzeciętne 

wyniki naukowe, jak i za ich pozaszkolną aktywność. W ubiegłorocznej siódmej edycji 

programu przyznaliśmy 272 stypendia na kwotę 703 tys. zł. 

Część działań Fundacja ORLEN kieruje do mieszkańców Płocka i powiatu płockiego, 

gdzie zlokalizowana jest główna siedziba PKN ORLEN. Dzieciom i młodzieży z tych 

terenów od 13 lat przyznajemy stypendia w ramach programu „Mam pasję powyżej 
średniej”. Jest on przeznaczony dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz 

szkół ponadpodstawowych, którzy mogą pochwalić się nie tylko wysoką średnią ocen, 

ale także osiągnięciami sportowymi, naukowymi czy aktywnością w wolontariacie. 

W minionym roku wyłoniliśmy 174 stypendystów, a budżet programu wyniósł 448 tys. zł. 

Wsparcie, jakiego Fundacji ORLEN udziela Rodzinnym Domom Dziecka, dopełnia 

program stypendialny dla wychowanków RDD. Stypendiami zachęcamy utalentowaną 

młodzież z Rodzinnych Domów Dziecka do rozwijania swoich pasji i talentów, motywujemy 

do dalszej nauki, uczymy samodzielności w zarządzaniu finansami. W 2021 r. w ramach 

tego programu przyznaliśmy 122 stypendia na kwotę 379,8 tys. zł. 

Od 2018 r. Fundacja ORLEN we współpracy z Fundacją dla Rodaka pomaga w repatriacji 

potomków Polaków wysiedlonych na Wschód. Młodzieży ze Wschodu, która podejmuje 

lub kontynuuje naukę w Polsce, przyznajemy „Stypendium dla Rodaka”. 

– Stypendium to dla mnie wymierna pomoc. Mogę je wykorzystać
na pokrycie kosztów utrzymania, które nie są małe, czy na dodatkowe
kursy logopedyczne – mówi Lidia Wachowska, stypendystka programu

„Stypendium dla Rodaka”, studentka III roku logopedii z audiologią

na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
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Urodziła się w Kazachstanie w polskiej rodzinie. Naukę w Polsce rozpoczęła w 2018 r. Jest 

pierwszą osobą z rodziny, która wróciła do Polski. Jak mówi, na stałe.

W minionym roku w ramach programu „Stypendium dla Rodaka” przyznaliśmy 

stypendia 51 osobom. Budżet programu wyniósł 356,4 tys. zł. 

Wielkie sportowe emocje przeżyliśmy dzięki beneficjentom programu stypendialnego 
„Pełnia Życia”. Powstał on z myślą o naszych paraolimpijczykach w 2016 r. po 

Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. PKN ORLEN jest sponsorem strategicznym 

Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego oraz Polskiej Reprezentacji  Paraolimpijskiej, 

z kolei Fundacja ORLEN ufundowała specjalne stypendia dla medalistów Igrzysk 

Paraolimpijskich. Wiemy, jak wiele przeciwności muszą pokonać, by móc walczyć 

o medale. Chcemy wspierać ich w tym, by mogli jak najwięcej czasu poświęcić 

na treningi. W minionym roku na Igrzyskach w Tokio sportowcy, których wspieramy 

w ramach tego programu, sprawili nam wiele radości – 22 stypendystów zdobyło 
łącznie 26 medali: 8 złotych, 6 srebrnych i 12 brązowych. 
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Przyznawane stypendia to nie koniec naszego zaangażowania w rozwój talentów. Chcemy 

stale inspirować naszych stypendystów, dlatego dla beneficjentów naszych programów 

stypendialnych – zwłaszcza programu „Dla Orłów” i „ Mam pasję powyżej średniej” – 

przygotowaliśmy w 2021 r. serię sześciu warsztatów kompetencyjnych. Uczestnicy mieli 

możliwość pogłębienia wiedzy na temat wykorzystania social mediów. Mogli sprawdzić 

swoje umiejętności retoryczne podczas Debat Oksfordzkich czy dowiedzieć się, jak rozwijać 

motywację, by od marzeń przejść do realizacji celu.

Osiągnięcia naszych stypendystów pokazują nam, 
że prowadzone przez nas programy stypendialne są najlepszą 
inwestycją w przyszłość Polski. Młodym i utalentowanym 
ludziom chcemy dać do ręki także dodatkowe narzędzia, które 
przydadzą im się na drodze do sukcesu. Stąd pomysł warsztatów 
kompetencyjnych – mówi Małgorzata Rogowska, koordynatorka 

programów stypendialnych Fundacji ORLEN. – Warsztaty to także 
okazja do tego, by nasi stypendyści się poznali, czerpali inspirację 
z osiągnięć rówieśników – dodaje Małgorzata Rogowska.

Uczymy, skąd się bierze energia

W minionym roku Fundacja ORLEN zaangażowała się także w działania 
edukacyjne skierowane do najmłodszych. Włączyliśmy się w program „Planeta 
Energii”, który w 2010 r. zainaugurowała Energa. Z interaktywnymi warsztatami 

odwiedziliśmy 50 miejscowości, oddając do dyspozycji dzieciom i ich rodzicom 

mobilną strefę nauki, gdzie mogli skorzystać z nieszablonowych zajęć edukacyjnych. 

Zdobywali wiedzę dotyczącą energii, surowców naturalnych czy bioróżnorodności. 

Technologia VR okazała się pomocna w nauce segregowania śmieci 

i odpowiedzialnego gospodarowania odpadami. 
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– Planeta Energii to program, który od lat edukuje najmłodszych 
poprzez nowatorskie metody. Poprzez zabawę i szereg 
doświadczeń pragniemy ich zachęcić do poznania i zagłębienia się 
w kwestie dotyczące planety, zrównoważonego rozwoju oraz do 
podejmowania inicjatyw mogących pomóc w ochronie środowiska 
naturalnego – mówi Katarzyna Różycka, prezes Fundacji ORLEN. 

Śledzimy osiągnięcia wielu naszych stypendystów i jesteśmy z nich 
dumni. Przyglądamy się temu jak z wyzwaniami życia codziennego, 
z wchodzeniem w dorosłość radzą sobie wychowankowie Rodzinnych 
Domów Dziecka i widzimy, że nasze wsparcie ma głęboki sens. 
Nie mamy wątpliwości, że w ludzi po prostu warto inwestować.
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Nasi stypendyści

Paweł Słup
stypendysta programu „Bona Fide”, 
studiuje prawo na Uniwersytecie Harvarda w Stanach Zjednoczonych

Paweł z wyróżnieniem ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego – spośród niemal 650 absolwentów uzyskał szósty najlepszy wynik. 

Jeszcze w trakcie studiów był trzykrotnie nagradzany stypendium rektora dla najlepszych 

studentów. Uzyskał także stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne 

osiągnięcia. Jego praca magisterska została wyróżniona w dwóch prestiżowych 

konkursach. 

Nasz stypendysta angażuje się także w pracę społeczną – organizował m.in. warsztaty 

obywatelskie dla licealistów, w ramach Kliniki Prawa UW udzielał bezpłatnych porad 

prawnych. W trakcie wymiany studenckiej w Manchesterze w Wielkiej Brytanii, jako 

wolontariusz, wspierał dzieci w wieku szkolnym, umacniając ich poczucie własnej wartości.

Obecnie jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW. 

Na Uniwersytecie Harvarda studiuje prawo. Interesują go szczególnie zagadnienia 

z zakresu prawa spółek. 

– Stypendium Bona Fide zdecydowanie ułatwiło mi rozpoczęcie 
studiów na Harvardzie. Jest to jedno z niewielu dostępnych 
w Polsce stypendiów, które w tak znaczący sposób pomagają 
udźwignąć finansowo ogromny koszt studiów – przyznaje Paweł. 

I zaznacza, że wynikające z programu zobowiązanie do podjęcia 

pracy w sektorze publicznym lub spółkach Skarbu Państwa 

postrzega jako ciekawą możliwość zdobycia doświadczenia. 
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Anastazja Malavska  
stypendystka programu „Stypendium dla Rodaka”, studentka dziennikarstwa 
i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim

Anastazja urodziła się w Karagandzie w Kazachstanie. Pochodzi z polskiej rodziny. 

Jej prababcia i dziadek mieszkali w Krakowie. W okresie II wojny światowej zostali 

wywiezieni na Wschód, właśnie do Kazachstanu. Nasza stypendystka do kraju 

swoich przodków wróciła w 2017 r. i rozpoczęła naukę na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Studiuje dziennikarstwo i komunikację społeczną, jest już na pierwszym roku studiów 

magisterskich. 

– Dzięki tym studiom nauczyłam się swobodnie rozmawiać 
z ludźmi, przeprowadzać wywiady, pisać w języku polskim 
artykuły i felietony. Co roku przeznaczam stypendium 
na różnego rodzaju kursy, które mnie interesują – szkolenia 
z marketingu, kursy wizażu, zajęcia z rysunku i malarstwa oraz 
lekcje angielskiego z korepetytorem. – wylicza Anastazja. Plany 

na przyszłość wiąże z naszym krajem. – Po studiach chcę zostać 
w Polsce. Tu mam swoje życie, pracę – opowiada. 
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Róża Kozakowska 
Lekkoatletka, podwójna medalistka Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio, 
stypendystka programu „Pełnia Życia”

Złoty medal w rzucie maczugą i srebrny w rzucie kulą – to osiągnięcia lekkoatletki Róży 

Kozakowskiej na XIV Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio w 2021 r. Róża to sportsmenka 

z niepełnosprawnością. Jeszcze jako uczennica zapowiadała się na świetną 

sprinterkę, ale choroba pokrzyżowała jej pierwotne sportowe plany. Zachorowała 

na neuroboreliozę stawowo-mózgową, która doprowadziła do paraliżu kończyn. 

Początkowo objawy nie były nasilone i Róża mogła uprawiać skok w dal. Na swoich 

pierwszych Mistrzostwach Świata w Dubaju w 2019 r. zajęła czwarte miejsce i zdobyła 
kwalifikację na Igrzyska Paraolimpijskie. Niestety w czasie pandemii jej stan zdrowia się 

pogorszył. Okazało się, że już nie może uprawiać skoku w dal. Z marzeń o olimpijskich 

medalach jednak nie zrezygnowała. Zaczęła treningi w nowych dyscyplinach, rzucie kulą 

i rzucie maczugą. Choć na przygotowania miała mało czasu, pokazała że niemożliwe dla 

niej nie istnieje. W obu nowych dla niej dyscyplinach, dzięki niesłychanej determinacji, 

sięgnęła po złoto i srebro. Została laureatką w kategorii „Sport bez barier” podczas gali 

87. Plebiscytu Przeglądu Sportowego.
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Nasze działania w liczbach

Program stypendialny „Bona Fide”

Program stypendialny „Dla Orłów”
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Program stypendialny „Mam pasję powyżej średniej”

Program stypendialny dla wychowanków RDD

Program stypendialny „Dla Rodaka”

Program stypendialny „Pełnia życia”



Rozdział III  
Działamy na rzecz 
bezpieczeństwa
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Strażacy przyzwyczaili nas do tego, że stale czuwają nad naszym bezpieczeństwem. 

Często to właśnie oni jako pierwsi przybywają tam, gdzie doszło do niebezpiecznej 

sytuacji. Są gotowi do pomocy, kiedy dochodzi do pożaru, powodzi czy wypadku 

komunikacyjnego.

– W pandemii przekonaliśmy się jak ważną pełnią rolę. Wspierali
służby medyczne, docierali do odosobnionych seniorów, pomagali
w organizacjach punktów testowania i szczepień na Covid-19 –
mówi Marta Soluch.

Strażacy służbę pełnią przez całą dobę. Większość z nich to ochotnicy. W ponad 16 tys. 

jednostek w całej Polsce działa ich aż 700 tys. By mogli dbać o nasze bezpieczeństwo 

potrzebują partnera. Od ponad 20 lat jest nim PKN ORLEN i Fundacja ORLEN. Nasz 

program „ORLEN dla Strażaków” jest już doskonale znany jednostkom strażackim. 

Grantami wspieramy jednostki państwowej i ochotniczej 
straży pożarnej w zakupie niezbędnego w ich pracy sprzętu 
– gaśniczego jak i tego służącego w ratownictwie wodnym,
przeciwpowodziowym, medycznym, drogowym – wylicza

Marta Soluch. – Przez ostatnie 20 lat przeznaczyliśmy na ten
program aż 19 mln zł, doposażając ponad 1,7 tys. jednostek
straży pożarnej. Zakupiony sprzęt poprawił ich gotowość
bojową, a tym samym przyczynił się do wzrostu bezpieczeństwa
w lokalnych społecznościach – dodaje.

Jednostki w kierowanych do nas projektach zwracają się o pomoc w zakupie 

wozów pożarniczych, dronów, kamer termowizyjnych, profesjonalnych radiostacji 

czy specjalistycznej odzieży ochronnej dla druhów. W 2021 r. na wsparcie strażaków 

Fundacja ORLEN przeznaczyła 2 mln zł. Wpłynęło do nas ponad 2,8 tys. wniosków. 

Dofinansowanie otrzymało 267 jednostek straży pożarnej.
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Obok grantów na zakup wyposażenia strażacy otrzymują od PKN ORLEN wsparcie 

w postaci udziału w programie rabatowym. Upoważnia on ich do zniżek przy zakupie 

paliwa na stacjach ORLEN.

– Program ORLEN dla Strażaków pozwala nam wspierać grupę,
bez której trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie jakiejkolwiek
lokalnej społeczności – mówi Adam Kobryń, koordynator programu

„ORLEN dla Strażaków” i podkreśla, że codzienna praca jednostek

to nie tylko działania przeciwpożarnicze. – Druhny i druhowie
to liderzy lokalnych społeczności. Zajmują się edukacją dzieci
i młodzieży, promocją profilaktyki zdrowotnej, organizacją zajęć
sportowych, a także zachowaniem dziedzictwa narodowego.
Ogromnie się cieszę, że mogę koordynować program, który
wspiera tych niezwykłych ludzi w ich codziennej pracy
– podkreśla koordynator programu „ORLEN dla Strażaków”.
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Jednostki wyposażone przez Fundację ORLEN

OSP w Brzózie Królewskiej, województwo podkarpackie

Samochód pożarniczy, którym dysponowali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Brzózie Królewskiej, skończył 28 lat. Na liczniku miał prawie 300 tys. przejechanych 

kilometrów. – Na tym wysłużonym wozie nie można już było polegać. Był w złym stanie 

technicznym, a w poprzednim roku nie przeszedł przeglądu w stacji diagnostycznej. 

Naprawa okazała się nieopłacalna – opowiada Maciej Grabarz, naczelnik OSP w Brzózie 

Królewskiej. Jednostka każdego miesiąca wyjeżdża do kilku wezwań, ale także prowadzi 

działania edukacyjne, uczestniczy w lokalnych wydarzeniach.  

Dzięki grantowi od Fundacji ORLEN udało nam się zakupić 
nowy, dziewięcioosobowy, lekki samochód pożarniczy. Radość 
w naszej jednostce jest ogromna. Będziemy mogli bez problemu 
przewozić strażaków na miejsca akcji, na szkolenia, zawody 
sportowo-pożarnicze, uroczystości strażackie, a także załatwiać 
sprawy służbowe jednostki bez konieczności szukania 
prywatnych środków transportu – cieszy się Naczelnik. 

OSP Kuślin, województwo wielkopolskie 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuślinie zapewnia bezpieczeństwo blisko 6 

tys. mieszkańców. Średnio 80 - 100 razy w ciągu roku wyjeżdża do działań ratowniczo-

gaśniczych na terenie gminy Kuślin i gmin sąsiednich. Strażacy z Kuślina zabezpieczają 

także autostradę A2 na odcinkach od 134 do 108 kilometra w kierunku Świecka oraz 

od 119 do 134 kilometra w kierunku Poznania. Konieczna okazała się wymiana ich 

umundurowania bojowego, by podczas akcji byli bezpieczni. 
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– Nasz plan zakłada sukcesywną wymianę ubrań specjalnych,
obuwia oraz hełmów. Dzięki Fundacji ORLEN udało nam się
kupić sześć ubrań specjalnych Fire Flex renomowanej firmy
Rosenbauer. Ubrania te łączą wygodę i lekkość noszenia
z wysokim bezpieczeństwem i trwałością. Cieszymy się z tego
zakupu i dziękujemy Fundacji ORLEN za wsparcie – mówi

wiceprezes OSP Kuślin Jakub Czekała.

Dodaje, że w 2022 r. jednostka będzie się starała wymienić kolejne ubrania, kupić nowe 

hełmy i obuwie. W 2021 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kuślinie obchodziła 75-lecie istnienia. 
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OSP w Stobnie, województwo wielkopolskie

Strażacy z wielkopolskiego Stobna koło Kalisza, oprócz akcji gaśniczych, 

reagują w przypadkach klęsk żywiołowych, zabezpieczają miejsca zabaw dzieci, 

ale także interweniują w sytuacji wypadków drogowych na drogach lokalnych 

i na przebiegających przez teren jednostki ruchliwych drogach powiatowych. 

Strażakom ze Stobna brakowało jednak specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego 

w ratownictwie drogowym. Jednostka zwróciła się do Fundacji ORLEN o wsparcie 

z programu „ORLEN dla Strażaków”.

– Dzięki otrzymanemu grantowi mogliśmy kupić zestaw
hydrauliczny LUKAS I, który zawiera komplet urządzeń, w tym
rozpieraków i nożyc do metalu, a także piłę ręczną do cięcia
szyb samochodowych. Sprzęty już mamy na wyposażeniu –

mówi druh Wojciech Różalski z jednostki OSP Stobno. I dodaje,

że to bardzo dobra wiadomość dla blisko 9 tys. okolicznych

mieszkańców. – Do tej pory, kiedy dochodziło do groźnego
wypadku i konieczne było użycie specjalistycznego sprzętu,
trzeba było czekać na jednostkę z Kalisza lub jednostkę gminną.
A w przypadku wypadków czas ma ogromne znaczenie. Teraz
mając specjalistyczny sprzęt, sami możemy podjąć interwencję.
– tłumaczy druh Wojciech Różalski.

Jednostka działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
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„ORLEN dla Strażaków” w liczbach



Rozdział IV  
Promujemy zdrowy styl 
życia i profilaktykę



45

Sprawozdanie za rok 2021 – Promujemy zdrowy styl życia i profilaktykę

Regularna aktywność fizyczna, profilaktyka chorób przewlekłych, dbanie o odporność 

w czasie pandemii nabrały większego znaczenia. Wielu z nas przekonało się, jak ważne 

jest to, by dbać o siebie na co dzień. Fundacja ORLEN realizuje swoją misję społeczną 

także w dziedzinie, jaką jest zdrowie. Wspieramy badania profilaktyczne, edukujemy, 

zasilamy grantami lokalne inicjatywy promujące zdrowy styl życia i aktywność fizyczną.

W minionym roku nie mogło także zabraknąć naszej pomocy w walce z pandemią 

koronawirusa. Udzielaliśmy wsparcia finansowego i rzeczowego tym, którzy są 

na pierwszej linii frontu walki z Covid-19. 

Finansujemy lokalne pomysły dla zdrowia

„Zdrowie dla Płocka” to program grantowy skierowany do mieszkańców Płocka 

i sąsiadujących z nim powiatów. W minionym roku miał on swoją drugą odsłonę. Jego 

pierwsza edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Okazało się, że mieszkańcy 

są otwarci na prozdrowotne inicjatywy i chętnie biorą udział w realizowanych w ich 

miejscowościach projektach. 
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O granty w wysokości do 20 tys. zł na projekty z zakresu profilaktyki zdrowotnej 

z programu „Zdrowie dla Płocka” mogły się starać lokalne organizacje, szkoły, 

przedszkola, instytucje kultury, parafie, koła gospodyń wiejskich i jednostki ochotniczej 

straży pożarnej. 

– Wierzymy, że kontynuacja tej inicjatywy wzmocni lokalną
społeczność, zwiększy jej świadomość zdrowotną, a także
zachęci do regularnych badań – mówi Agata Górnicka, Dyrektor

Biura Relacji z Otoczeniem PKN ORLEN. Dodaje, że grantami

zostały nagrodzone te organizacje, które najlepiej znają potrzeby

społeczności i wiedzą, jak na nie odpowiedzieć.

Koło Gospodyń Wiejskich Dobrzykowianki z Dobrzykowa w 2021 r. już po raz drugi 

uzyskało grant z programu „Zdrowie dla Płocka”. W poprzedniej edycji gospodynie 

zaproponowały projekt „Czas na zdrowie w Dobrzykowie”, w ramach którego 

mieszkańcy zdobywali wiedzę na temat zdrowego stylu życia, z dietetykiem układali 

indywidualne plany żywieniowe, przełamywali niechęć do aktywności fizycznej m.in. 

podczas zajęć nordic walking. W tym roku Dobrzykowianki zwróciły uwagę na problem 

zdrowia psychicznego. 

– Zauważyłyśmy, że w efekcie pandemii nasi mieszkańcy więcej
czasu spędzają w domach, w odosobnieniu. Dotyczy to zarówno
dorosłych, jak i dzieci, które przez długi czas uczyły się zdalnie.
Jesteśmy bardziej zestresowani, przygnębieni, osamotnieni. Nasz
projekt jest odpowiedzią na te problemy – opowiada Małgorzata

Zielińska-Kowalewska, koordynatorka projektu z Koła Gospodyń

Wiejskich Dobrzykowianki.

W tej edycji programu wsparliśmy 23 organizacje, które zdecydowały się 

na prozdrowotny projekt dla swoich lokalnych społeczności. Budżet tegorocznej edycji 

„Zdrowia dla Płocka” to 300 tys. zł. Projekty realizowane są od listopada 2021 r. 
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Granty przyznawane na lokalne projekty propagujące zdrowy styl życia i aktywność 

fizyczną to element programu „Kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia 

nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu 

płockiego”. PKN ORLEN realizuje go we współpracy z Narodowym Instytutem Onkologii 

oraz Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc. 

Przeznaczyliśmy ponad 30 mln zł na walkę 
z Covid-19

Podobnie jak w roku 2020 Fundacja ORLEN wsparła wiele instytucji w walce z Covid-19.

– W dobie pandemii znacznie wzrosły potrzeby szpitali, stacji
pogotowia czy DPS-ów. Maski, środki do dezynfekcji, kombinezony
ochronne czy gogle to duże koszty, a ratujący zdrowie i życie
medycy oraz opiekujący się chorymi personel potrzebowali
odpowiedniego zabezpieczenia. Staraliśmy się sprawnie udzielać
pomocy dla ratowania życia i zdrowia. Wartość naszego wsparcia
w walce z Covid-19 przekroczyła w minionym roku 30 mln zł – mówi

Marta Soluch, członek zarządu Fundacji ORLEN.

Fundacja ORLEN wsparła 20 instytucji, m.in. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju, 

Wojewódzki Szpital im. świętego Ojca Pio w Przemyślu, Wojewódzką Stację Pogotowia 

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny  

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, a także DPS-y i Komendę Główną Policji.

Kwota darowizn finansowych przeznaczonych na walkę z Covid-19 przekroczyła 770 tys. zł. 

Wartość przekazanej przez nas pomocy rzeczowej to ponad 29,5 mln zł.
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Najciekawsze projekty dla zdrowia 

„Słupno na hulajnogach”, czyli jak rozruszać młodzież 
Projekt Gminy Słupno 

Gmina Słupno postanowiła wyciągnąć młodych ludzi sprzed komputerów i zaprosić 

ich do aktywności na świeżym powietrzu. Do wyjścia z domów ma ich zachęcić 

hulajnoga. Autorzy projektu przewidzieli dla uczniów szkoły podstawowej w Słupnie 

zajęcia z doskonalenia jazdy na hulajnodze i naukę trików na rampie. Do zajęć zostanie 

wykorzystany także Park nad Słupianką. Wyposażony w znaki drogowe będzie służył 

uczestnikom projektu do nauki zasad poruszania się w ruchu drogowym. 

– Hulajnoga jest popularnym środkiem transportu wśród
młodzieży, więc projekt powinien ją zainteresować. Chodzi
nam o zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów, bo zaplanowane
zajęcia mają także na celu integrację społeczną, spędzanie
czasu w grupie rówieśniczej. Uczniowie odczuwają negatywne
skutki pandemii i bardzo potrzebują zarówno ruchu jak i kontaktu
z kolegami – tłumaczy Magdalena Kubacka, koordynator projektu

z Gminy Słupno. – Odbiorcami projektu są przede wszystkim
uczniowie szkoły podstawowej w Słupnie, ale skierowany jest on
również do całej naszej lokalnej społeczności – dodaje.
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„Uwierz w siebie, a wszystko będzie możliwe” – antidotum na stres 
Projekt Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzykowianki 

Jak radzić sobie ze stresem, jak rozpoznać pierwsze objawy depresji czy zaburzeń 

żywieniowych? Tego w ramach projektu „Uwierz w siebie, a wszystko będzie możliwe” 

dowiedzą się mieszkańcy Dobrzykowa. W programie znalazły się m.in. warsztaty 

psychologiczne dla dzieci i dorosłych, zajęcia z dietetykiem – „Jak nie zagryzać stresu?”, 

warsztaty relaksacyjne, na których uczestnicy mogli przygotować las w słoiku, a także 

zajęcia dla zdrowia kręgosłupa.

– Chcemy uświadomić uczestnikom zajęć m.in. to, że ból
kręgosłupa może być objawem przewlekłego stresu. A tego
ostatnio nam nie brakuje – mówi Małgorzata Zielińska-Kowalewska,

koordynatorka projektu z Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzykowianki.

Projekt wzbudził ogromne zainteresowanie w Dobrzykowie. 

– Na wszystkich warsztatach mamy 100 proc. obłożenie. Aż chce
się działać i planować kolejne projekty – cieszy się Małgorzata

Zielińska-Kowalewska. Zaznacza, że na co dzień mieszkańcy

Dobrzykowa i sąsiadujących miejscowości, chcący skorzystać

z tego typu warsztatów i zajęć sportowych, muszą dojechać do

najbliższego miasta – Płocka. – Dzięki grantowi z Fundacji ORLEN
profesjonalne warsztaty mogliśmy zorganizować u siebie
– podkreśla koordynatorka projektu.
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„Nakręć się na zdrowie” – wyzwanie dla uczniów i rodziców 
Projekt szkoły podstawowej w Sudragach 

Zajęcia sportowe, warsztaty dietetyczne, szkolenia z zakresu zdrowego odżywiania 

to elementy projektu skierowanego do uczniów szkoły podstawowej w Sudragach i ich 

rodzin. 

– W czasie pandemii u uczniów zaszła kolosalna zmiana.
Nie ruszali się, dużo czasu spędzali przed komputerami,
niezdrowo się odżywiali. Efekt jest taki, że są mniej sprawni,
więcej ważą. Podczas lekcji zauważają to szczególnie nauczyciele
wychowania fizycznego. Młodzież ma dużo gorszą kondycję
niż przed pandemią i trzeba szybko temu przeciwdziałać.
Dlatego zdecydowaliśmy się na prozdrowotny projekt skierowany
do 100 naszych uczniów i ich rodzin – mówi Małgorzata

Korpolińska, nauczycielka i koordynatorka projektu „Nakręć się

na zdrowie”.

Grant z Fundacji ORLEN pozwoli zorganizować dodatkowe zajęcia sportowe, 

festyn pod hasłem „Bieg po zdrowie”, wykłady, warsztaty i zajęcia praktyczne 

z przygotowywania zdrowych posiłków. 

– Chcemy, żeby uczniowie więcej czasu spędzali na powietrzu,
dlatego kiedy już zrobi się cieplej, na zewnątrz powstanie
specjalna strefa ruchu Jump, która zachęci ich do aktywności
– mówi Małgorzata Korpolińska.

Projekt zostanie też wzbogacony o zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej jak 

i warsztaty ekologiczne związane głównie z tematem zanieczyszczenia powietrza.
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„Zdrowie dla Płocka”

Wsparcie w walce z Covid-19

Działania dla zdrowia w liczbach



Rozdział V  
Zmieniamy rzeczywistość 
dzięki filantropii 
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Fundacja ORLEN jako jedna z największych fundacji korporacyjnych w Polsce od lat 

pełni rolę mecenasa kultury i sztuki, wspiera dzieła charytatywne, ochronę przyrody, 

dofinansowuje przedsięwzięcia edukacyjne i sportowe. Na te działania przeznaczamy 

środki własne, dofinansowując ważne i ciekawe projekty w ramach programu darowizn. 

Przekazujemy też te fundusze, które otrzymaliśmy w formie 1 proc. podatku czy punktów 

VITAY od osób, które za naszym pośrednictwem chcą wspierać szczytne cele. 

Dostrzegamy ważne działania innych organizacji

Program darowizn daje nam możliwość uczestniczenia w ważnych przedsięwzięciach 

zainicjowanych przez inne organizacje – zarówno ogólnopolskie jak i lokalne. 

Przyznajemy darowizny na realizację działań na rzecz kultury, nauki i podtrzymania 

tradycji narodowych; bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności; kultury fizycznej 

i sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej. 

– W ramach tego programu wspieramy projekty, które są
zgodne z celami statutowymi Fundacji ORLEN – mówi Katarzyna

Różycka, prezes Fundacji ORLEN. – Co roku wpływają do nas setki
wniosków z prośbą o dofinansowanie różnego rodzaju celów
i inicjatyw – dodaje Katarzyna Różycka.
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Jednym z dofinansowanych przedsięwzięć w minionym roku był 25. Międzynarodowy 
Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ. Festiwal ten nieprzerwanie 

od 1994 r. prezentuje wybitne polskie i zagraniczne spektakle dla dzieci i młodzieży. 

Imprezie towarzyszą dodatkowe wydarzenia takie jak warsztaty, happeningi czy dyskusje 

z twórcami. Daje on także szansę na spotkanie się młodych ludzi z profesjonalnymi 

twórcami we wspólnym działaniu.

– W tym roku po raz drugi festiwal musiał się odbyć w formule
hybrydowej. Ze względów epidemicznych większość spektakli
i wydarzeń towarzyszących była transmitowana w sieci. Z jednej
strony było to rozwiązanie kompromisowe, wymuszone niepewną
sytuacją, ale z drugiej strony pozwoliło nam na dotarcie
do widzów z najdalszych zakątków Polski, którzy nie mieli
dotąd możliwości uczestnictwa w festiwalu. Dzięki opatrzeniu
prezentowanych nagrań spektakli angielskimi napisami,
zdobyliśmy także widzów zagranicznych – mówi Inna Siemicz

z Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów

Dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ, który jest organizatorem festiwalu.

Zaznacza, że co roku ogromnym wyzwaniem jest zgromadzenie

środków niezbędnych na organizację wydarzenia.

– Możliwości pozyskania dofinansowania na organizację
wydarzeń kulturalnych są bardzo ograniczone. Tym bardziej
jesteśmy wdzięczni Fundacji ORLEN za udzielone wsparcie
finansowe. Bez darowizn takiego wydarzenia po prostu
nie dałoby się zorganizować – podkreśla Inna Siemicz.
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Dzięki darowiźnie od Fundacji ORLEN Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 
mógł kupić samochód dostawczy przystosowany do transportu wyspecjalizowanych 

preparatów żywnościowych. Instytut jest jedyną placówką w Polsce, która obejmuje 

opieką pacjentów z całego kraju wymagających domowego żywienia pozajelitowego 

i dojelitowego. Nikomu nie odmawia przyjęcia do programu, a specjalistyczne preparaty 

dostarcza do ponad 500 małych pacjentów. 

– Niezależnie od tego, czy pacjenci są spod Szczecina, Wrocławia
czy z Warmii i Mazur, dostarczamy im specjalistyczne preparaty
żywnościowe. Część pacjentów odwiedzamy co miesiąc, ale do
niektórych jeździmy co tydzień. To duża odpowiedzialność,
dlatego tak ważne jest to, żebyśmy dysponowali niezawodnym
środkiem transportu – mówi Michał Jabłoński, Kierownik Działu

Logistyki w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Poprzednie

auto dostawcze, którym dysponował Instytut miało 16 lat i 600 tys.

kilometrów na liczniku. Nowy pojazd, którego zakup był możliwy

dzięki Fundacji ORLEN, zapewni dotarcie preparatów żywieniowych

bez przeszkód i na czas do małych pacjentów.– Każdy taki pojazd jest
dla nas na wagę złota – podkreśla Michał Jabłoński.
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Fundacji Misja Kampinos z mazowieckiego Błonia przyznaliśmy darowiznę na warsztaty 

ekologiczne dla młodzieży z powiatu warszawskiego zachodniego i nowodworskiego 

połączone z popularyzacją wiedzy o odnawialnych źródłach energii. 

– Na potrzeby tych warsztatów skonstruowaliśmy symulatory
wytwarzania energii solarnej, wiatrowej i hydroelektrycznej.
Pozwolą one młodzieży zrozumieć na czym polega pozyskiwanie
energii z odnawialnych źródeł – opowiada Paweł Białecki

z Fundacji Misja Kampinos.

W ramach projektu dla uczniów przygotowano także warsztaty zero waste, podczas 

których dowiedzą się jak zmniejszyć wytwarzanie odpadów i ograniczyć marnowanie 

żywności oraz panel dotyczący bogactwa przyrodniczego Puszczy Kampinoskiej.

Inne wybrane projekty z programu darowizn

Bezcenne muzealia w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina

Kolekcja Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie wzbogaciła się o listy Fryderyka 

Chopina do George Sand i Therese Schumann. Korespondencja kompozytora 

to świadectwo jego osobowości, poglądów i relacji towarzyskich. Wspieramy Narodowy 

Instytut Fryderyka Chopina (NIFC) w gromadzeniu cennych chopinianów. Listy 

wystawione na aukcję NIFC mógł zakupić dzięki wsparciu Fundacji ORLEN.

„Budzik” dla dorosłych

Przy Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo? buduje 

specjalistyczną placówkę dla osób dorosłych w śpiączce. Fundacja ORLEN wsparła 

przedsięwzięcie darowizną przeznaczoną na doprowadzenia niezbędnych instalacji 

technicznych do budynku. Fundacja Akogo? planuje, że „Budzik” dla dorosłych będzie 

mógł przyjąć pierwszych pacjentów w 2022 r.



57

Sprawozdanie za rok 2021 – Zmieniamy rzeczywistość dzięki filantropii

Święta z Ubogimi 2021

Fundacja Sant’Egidio zaprosiła osoby ubogie i w kryzysie bezdomności 

na świąteczny obiad, by w atmosferze przyjaźni i życzliwości wspólnie świętować 

Boże Narodzenie. Fundacja ORLEN wsparła przedsięwzięcie, przekazując środki 

na 500 świątecznych obiadów.

Pomoc Polakom w Mołdawii 

Harcerze ZHP Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej zorganizowali pomoc humanitarną dla 

naszych rodaków mieszkających w Mołdawii i znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji 

ekonomiczno-społecznej. Harcerze zebrali dary, przygotowali paczki z potrzebnymi 

produktami. Fundacja ORLEN swoją darowizną pomogła im pokryć koszty transportu.

Lekcje historii on-line

Pandemia okazała się ogromnym wyzwaniem dla muzeów, w tym także dla Muzeum 

Powstania Warszawskiego. Placówka musiała przenieść do sieci działania edukacyjne, 

lekcje muzealne, które są realizacją podstawy programowej szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych. Wsparliśmy darowizną profesjonalne przygotowanie tych działań 

edukacyjnych – zarówno w formie e-lekcji muzealnych jak i materiałów publikowanych 

na YouTube.

„Bieg po Nowe Życie”

Fundacja Pasjonaci Życia od 2011 r. organizuje „Bieg po Nowe Życie”, którego zadaniem 

jest promowanie transplantologii. Podczas imprezy wspólnie maszerują osoby po 

przeszczepie i znane osobistości ze świata kultury, sportu czy mediów. W 2021 r. roku 

uczestnicy imprezy maszerowali alejkami zespołu pałacowo-parkowego w Wilanowie. 
Darowizna Fundacji ORLEN została przeznaczona na sfinansowanie części zadań 

organizacyjnych imprezy.
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Wykorzystujemy 1% i punkty VITAY, 
by mnożyć dobro 

Tak jak w poprzednich latach prowadziliśmy kampanię promującą przekazywanie  

1 proc. podatku na rzecz podopiecznych Fundacji ORLEN. Skierowana była ona do 

pracowników PKN ORLEN oraz spółek Grupy ORLEN, a także użytkowników programu 

lojalnościowego VITAY. Swojego wizerunku w tej kampanii użyczył nam Bartosz Zmarzlik 

– żużlowiec, reprezentant Polski. Dzięki przekazom 1 proc. podatku udało nam się

zgromadzić ponad 294 tys. zł.

Środki z 1 proc. podatku zostały wykorzystane na pomoc Rodzinnym Domom Dziecka 

w następujących obszarach:

• leczenie i rehabilitacja

• zajęcia terapeutyczne

• wypoczynek wakacyjny

• edukacja i korepetycje

• doposażenie RDD

• pomoc w usamodzielnieniu się wychowanków

W ramach współpracy z programem lojalnościowym VITAY także klienci stacji ORLEN 

mogą włączyć się w nasze działania charytatywne, przekazując na rzecz Fundacji ORLEN 

zebrane punkty VITAY. My zamieniamy je na gotówkę, która zasila cele wybrane z katalogu 

VITAY przez uczestników programu. W 2021 r. przekazali oni Fundacji ORLEN blisko 35 mln 
punktów. Po przeliczeniu na złotówki dały one kwotę przeszło 174,5 tys. zł. 

Ponadto od 2015 r., dzięki współpracy z aplikacją YANOSIK, kierowcy mogą zbierać 

dodatkowe punkty VITAY przekazywane na działania Fundacji ORLEN. Gromadzą je, 

zgłaszając niebezpieczne zdarzenie na drodze za pośrednictwem aplikacji. W 2021 

r. otrzymaliśmy ponad 10 mln punktów zgromadzonych przez użytkowników aplikacji

YANOSIK. Punkty te zamieniły się na kwotę przeszło 50 tys. zł.
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Fundusze zgromadzone dzięki punktom VITAY zostały przekazane na rzecz Rodzinnych 

Domów Dziecka i ochrony przyrody. Dzięki nim kilkadziesiąt rodzin otrzymało wsparcie 

w postaci wyjazdów wakacyjnych dla całych rodzin, wyprawek szkolnych, środków 

na rehabilitację i leczenie dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka. Wśród sfinansowanych 

działań z zakresu ochrony przyrody znalazły się:

•  opieka, wyżywienie i zaobrączkowanie sokołów (Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich

Zwierząt „Sokół” we Włocławku);

• opieka nad bocianami (Towarzystwo Przyrodnicze Bocian w Warszawie);

• opieka nad sarnami (Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu);

• sadzenie drzew (Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja w Wilkowicach);

•  leczenie i rehabilitacja dzikich ptaków (Fundacja Albatros i Stowarzyszenie Ptaki

Polskie w Grudziądzu);

• tworzenie łąk kwietnych i opieka nad pszczołami (Fundacja Bieszczady Pszczołom);

•  pomoc schroniskom dla zwierząt (All For Animals. Fundacja Marcina Szymańskiego,

Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

w Celestynowie, Fundacja NIE_ZŁY PIES, Fundacja Krzykosiaki – Psy w Potrzebie).

Punkty zebrane dzięki współpracy z aplikacją YANOSIK zostały przekazane na cel, 

który wskazali użytkownicy aplikacji. W minionym roku zdecydowali oni, że będzie 

to pomoc psychologiczna dla poszkodowanych w wypadkach drogowych. Darowiznę 

przekazaliśmy trzem fundacjom udzielającym pomocy poszkodowanym w wypadkach 

drogowych: Fundacji Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych „AMBER”, Fundacji 

„Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych oraz Fundacji Forani. 

Z pomocy psychologicznej skorzystało kilkadziesiąt osób.

Niezmiernie cieszy nas to, że mogliśmy w tym roku wesprzeć tak wiele 
ważnych społecznie celów realizowanych przez inne organizacje. Fakt, 
że w tę pomoc zaangażowali się klienci stacji ORLEN jak i wszyscy ci, 
którzy przekazali nam swój 1 proc. jest dla nas bardzo cenne. Jesteśmy 
przekonani, że wspólnie możemy zdziałać więcej.
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Fundusze na dobroczynność w liczbach

174,5 tys. zł

50 tys. zł

1 proc. podatku

ponad
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Finansowanie działalności Fundacji

1.  W okresie sprawozdawczym (2021 r.) przychody Fundacji wyniosły

79 921 733,12 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset

dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzydzieści trzy zł 12/100).

2.   W okresie sprawozdawczym wydatki Fundacji wyniosły  73 432 779,12 zł
(słownie: siedemdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące siedemset

siedemdziesiąt dziewięć zł 12/100)

 - kwota wydatków na realizację celów statutowych wyniosła 70 833 659,81 zł
(słownie: siedemdziesiąt milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące sześćset

pięćdziesiąt dziewięć zł 81/100), co stanowi 96,46 % ogółu poniesionych wydatków

 - kwota wydatków na pokrycie kosztów administracyjnych wyniosła 2 580 152,31 zł
(słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt dwa zł 31/100),

co stanowi 3,51% ogółu poniesionych wydatków.

 - kwota kosztów operacyjnych i finansowych wynosiła 18 967,00 zł (słownie;

osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem zł 00/100), co stanowi

0,03% ogółu poniesionych wydatków.
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Informacje o strukturze przychodów i kosztów 
 – źródła i wysokość:

Przychody Kwota

Przychody ogółem 79 921 733,12 zł

Przychody finansowe 55 215,45 zł

Przychody z lokat PLN 7 065,45 zł

Dodatnie różnice kursowe 48 150 zł

Przychody statutowe 79 843 126,69 zł

Darowizny PKN ORLEN 42 507 402,00 zł

Darowizny Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN 6 096 522,00 zł

Darowizny rzeczowe 29 672 368,58 zł

Środki z alokacji 1% podatku od osób fizycznych 328 329,10 zł

Darowizny od osób fizycznych 1 151,00 zł

Darowizny pozostałe osoby prawne 615 397,97 zł

Zwroty darowizn z tytułu rozliczenia umów 617 001,47 zł

Przychody z nieodpłatnego świadczenia 4 863,39 zł

Pozostałe przychody 91,18 zł

Pozostałe przychody operacyjne 23 390,98 zł
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Koszty Kwota

Koszty ogółem 73 432 779,12 zł

Koszty działalności statutowej 70 833 659,81 zł

Wsparcie Rodzinnych Domów Dziecka 536 613,06 zł

w tym: 

środki pochodzące z 1% podatku dochodowego 

od osób fizyczny przekazane w formie darowizn

38 644,60 zł

Programy stypendialne 3 441 666,96 zł

w tym: koszty okołoprojektowe stypendia 69 481,96 zł

Darowizny 1% 124 523,60 zł

Program kultura, nauka, tradycje narodowe 8 200 140,03 zł

Program bezpieczeństwo, ratownictwo 

i ochrona ludności
3 942 995,08 zł

Program ochrona i promocja zdrowia 37 770 890,55 zł

Program pomoc społeczna i społeczności lokalne 10 503 232,63 zł 

Program kultura fizyczna i sport 2 653 245,61 zł

Program nauka, edukacja, wychowanie 3 010 298,87 zł

Program wolontariat 580 053,42 zł

Inne działania statutowe 70 000,00 zł
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Koszty Kwota

Koszty ogólnego zarządu (administracyjne) 2 580 152,31 zł

Zużycie materiałów i energii 48 874,42 zł

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne 

i inne świadczenia 
1 925 235,17 zł

Amortyzacja 17 538,15 zł

Usługi obce 400 343,47 zł

Pozostałe koszty 188 161,10 zł

Koszty finansowe 18 967,00 zł

Ujemne różnice kursowe 18 810, 00 zł

Odsetki 157,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne 0,00 zł
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1.  W roku 2021 Fundacja zatrudniała 20 pracowników na podstawie umowy 

o pracę: Członka Zarządu (2), Kierownika ds .komunikacji (1), P.O. Kierownika 

ds. komunikacji (1), Kierownika biura (1), Główną Księgową (1), Koordynatora 

Programu (6),Specjalistę (6), Księgową (1), Asystentkę Biura (1). 

2.   Wynagrodzenia: 
 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2021r. wynosiła: 1 545 978,02 zł 

 

W tym: 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych pracownikom przez Fundację wyniosła: 

1 190 795,35 zł  

 

W tym: 

- 1 169 986,35 zł stanowią wynagrodzenia, 

- 148 587,69 stanowią premie i nagrody, 

- 20 809,00 zł stanowią inne świadczenia.  

 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych Prezesowi Zarządu oraz Członkom 

Zarządu wyniosła rocznie: 355 182,67 zł  

W tym: 

- 349 982,67 zł stanowią wynagrodzenia, 

- 0,00 zł stanowią premie i nagrody, 

- 5 200,00 zł stanowią inne świadczenia.  

 

Członkowie Rady Fundacji sprawowali swoje funkcje społecznie. 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych z tytułu umów cywilnoprawnych 

wyniosła rocznie: 108 092,50 zł.  

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. W roku 2021 Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek.

5.  Środki pieniężne na rachunkach bankowych (w dniu 31.12.2021 r.) w Alior Bank 

SA wynosiły 10 341 230,31 zł.

6.  Wszystkie przychody Fundacji uzyskano w formie bezgotówkowej, przelewami 

na rachunki bankowe.
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7.  Wszystkie koszty były pokrywane w formie bezgotówkowej, przelewami 

z rachunków bankowych Fundacji.

8. Fundacja nie nabyła obligacji ani akcji.

9. Fundacja nie nabyła nieruchomości.

10.  W 2021 r. Fundacja nabyła środki trwałe w postaci laptopów, telefonów 

komórkowych.

11.  Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 10 427 004,79 zł, 

a wartość zobowiązań wynosiła 1 042 749,08 zł.

12.  Fundacja nie wykonywała żadnej działalności 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 2021 r. nie przyjęła ani nie dokonała płatności w gotówce 

o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 EUR.

15.  Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązanie podatkowe Fundacji z tytułu podatku 

dochodowego od wynagrodzeń pracowników i stypendystów (deklaracja PIT-4R) 

wynosiło 4 240 zł. 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 2021 r. w Fundacji nie przeprowadzono żadnej kontroli zewnętrznej.

17.  Kserokopie uchwał Zarządu Fundacji podjętych w 2021 r. stanowią załącznik do 

sprawozdania.
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