FAQ „Orlen dla Strażaków”

1. Czy o darowiznę mogą ubiegać się tylko jednostki zarejestrowane w Krajowym Systemie
Ratowniczo – Gaśniczym?
 Nie. Każda jednostka ochotniczej lub zawodowej Straży Pożarnej posiadająca numer NIP, może
ubiegać się o darowiznę.
2. Jaka jest kwota maksymalna, o którą można wnioskować?


Nie ma górnej ani dolnej granicy wnioskowanej kwoty.

3. Czy wymagany jest wkład własny?
 Wkład własny nie jest wymagany.
4. Zawodowe jednostki Straży Pożarnej, czyli jakie?
 Termin ten dotyczy Państwowych jednostek Straży Pożarnej (PSP).
5. Czy w ramach programu, również można złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu wozu
strażackiego?
 Tak, zakup wozu strażackiego mieści się w kategoriach wyszczególnionych w regulaminie.
6. O jaką kwotę najlepiej wnioskować?
 Jednostka sama musi określić o jaką kwotę wnioskuje. Kwota powinna być odpowiednia do
zapotrzebowania jednostki. To czy darowizna zostanie przyznana jest wyłącznie uzależnione od
argumentacji, jaką Państwo przedstawią, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów przyjętych w
regulaminie.
7. Co zrobić, jeżeli zapomniałem /am hasła?
 W takim wypadku istnieje możliwość odzyskania hasła. Ikonę, która to umożliwia, znajdą Państwo
pod paskiem logowania.
8. Czy istnieje możliwość stworzenia wersji roboczej wniosku?
 Tak, istnieje możliwość stworzenia wersji roboczej, która w systemie jest nazwana „draftem”.
9. Czy jednostki z całej Polski mogą wnioskować o darowiznę?
Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, przy ul. Chemików 7 jest organizacją pożytku publicznego, wpisaną do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000037031,REGON: 611330322, NIP: 774-26-91-813.

 Tak, program ma zasięg ogólnopolski.
10. Czy, jeżeli moja jednostka otrzymała darowiznę od Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”, mogę
wnioskować również o darowiznę w programie „Orlen dla Strażaków”?
 Kolejny wniosek o darowiznę można złożyć po rozliczeniu wcześniejszej darowizny.
11. Co w przypadku jeśli nasza jednostka nie posiada konta bankowego i środki muszą być
przekazane przez samorząd (np. starostwo)?
 W takiej sytuacji, proszę we wniosku podać numer rachunku bankowego starostwa, a w razie
otrzymania darowizny należy poinformować Fundację, że nie jest to konto jednostki, tylko
starostwa. Tak samo w przypadku zawodowych straży pożarnych – w momencie otrzymania
darowizny należy poinformować, że środki będą przekazywane przez Fundusz Wsparcia.
12.

Czym jest data rozpoczęcia i zakończenia działania?
• Jako datę rozpoczęcia działania prosimy o wpisanie terminu, w którym podejmą Państwo
pierwsze działania związane z realizacją projektu (nie wcześniej niż 01.09.2019 r.). Data
zakończenia działania to z kolei termin, do którego zostanie zrealizowany zakup sprzętu za
darowiznę, o którą Państwo wnioskują. Czas na realizację projektu to max.3 miesiące.
Oznacza to, że wszystkie faktury związane z realizacją projektu, muszą być wystawione
w terminie od rozpoczęcia do zakończenia działania, najpóźniej do 31 marca 2020 r.
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