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Sprawozdanie z działalności
Fundacji ORLEN – Dar Serca w 2008 r.
I. Wstęp
Zarząd Fundacji Orlen-Dar Serca, zgodnie z § 26 Statutu, przedkłada:
- sprawozdanie z działalności Fundacji w 2008 r.,
- sprawozdanie finansowe za 2008 r.,
- projekt Planu i budŜetu na 2009 r.
W skład Rady Fundacji w roku 2008 wchodziły następujące osoby:
Prof. dr hab. inŜ Jacek Kubissa
- Przewodniczący Rady,
Piotr Szpakowski
- Zastępca Przewodniczącego,
Agnieszka Gilska
- Sekretarz Rady (do 04 kwietnia 2008 r.),
Wojciech Wojciechowski

Agata Kęszczyk-Grabowska
Krzysztof Langer

Anna Lewandowska-Romanowska
GraŜyna Lewandowska

- Sekretarz Rady (od 06 maja 2008 r.),
- Członek Rady,
- Członek Rady (od 06 maja 2008 r.)
- Członek Rady,
- Członek Rady (do 03 marca 2008 r.).

Rada Fundacji, działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Fundacji, odbyła w 2008
roku cztery posiedzenia, w marcu, maju, wrześniu i grudniu. Rozpatrzyła 19 spraw,
podjęła 12 uchwał, w tym jedną w trybie obiegowym.
W skład Zarządu Fundacji w roku 2008 wchodziły następujące osoby:
Eugeniusz Kowalczyk
- Prezes Zarządu,
Małgorzata Maros
- Członek Zarządu,
Agata Zwolan
- Członek Zarządu.
Zarząd Fundacji odbył 15 posiedzeń podejmując 46 uchwał. Spis uchwał stanowi
załącznik nr 1 do Sprawozdania. Zarząd realizował cele statutowe Fundacji i kierował
jej bieŜącą działalnością.

II. Działalność statutowa
Zarząd Fundacji w 2008 r. realizował zadania zgodne z przyjętym i zatwierdzonym
przez Radę Fundacji planem i budŜetem na 2008 r.

Pomoc rodzinnym domom dziecka (RDD).
Fundacja od swego powstania w 2001 roku pomaga rodzinnym domom dziecka i ich
wychowankom. Czyniła to takŜe w roku 2008, doskonaląc formy tej pomocy
i wprowadzając nowe.
Wiosną 2008 r. wśród prowadzących rodzinne domy dziecka przeprowadzona została
ankieta dotycząca oceny potrzeb, dotychczasowej współpracy Fundacji z nimi oraz
pomocy udzielanej przez Fundację. Ankieta została skierowana do 280 rodzinnych
domów dziecka. Odpowiedzi nadeszły od połowy z nich. Wnioski wynikające
z odpowiedzi na pytania ankiety zostały przez Zarząd Fundacji starannie
przeanalizowane i są na bieŜąco uwzględniane w realizacji programu pomocy
wychowankom RDD.
Tradycyjnie, juŜ po raz szósty, został zorganizowany i sfinansowany letni
wypoczynek dla rodzinnych domów dziecka w Jorze Wielkiej na Mazurach.
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W trakcie wakacji wypoczywało tam 28 rodzin; 289 wychowanków i prowadzących
RDD.
Po raz pierwszy Fundacja zorganizowała i sfinansowała wypoczynek nad morzem,
w Ośrodku FAMASTA w MrzeŜynie. Uczestniczyły w nim 24 rodziny; 222
wychowanków i opiekunów.
Łącznie zatem, w obydwu miejscach, część wakacji spędzili wychowankowie z co
czwartego rodzinnego domu dziecka. Chętnych zaś było znacznie więcej.
Wakacje z Fundacją są dla większości wychowanków RDD pierwszym aktywnym
kontaktem z otwartym akwenem wodnym. W Jorze Wielkiej mają oni moŜliwość
korzystania ze sprzętu pływającego (łodzie, Ŝaglówki, kajaki) pod opieką
doświadczonych instruktorów, oswajania się z wodą, nabierania nawyków
bezpiecznego zachowania się nad wodą. Kilkudziesięciu uczestników mogło
sprawdzić i udoskonalić swoje umiejętności pływania, zdobywając kartę pływacką.
TakŜe w MrzeŜynie, wychowankowie RDD - uczestnicy wakacji – w większości po raz
pierwszy zobaczyli morze, z którego uroków korzystali obficie, zaś umiejętności
pływania doskonalili takŜe w basenie na terenie Ośrodka.
W 2008 roku został przygotowany, przyjęty i wdroŜony odrębny program
stypendialny dla zdolnych i pracowitych wychowanków RDD. W rezultacie
w roku szkolnym/akademickim 2008/2009 54 wychowanków RDD otrzymuje od
Fundacji stypendia, w tym 45 uczniów i 9 studentów. Jest to szczególna forma
pomocy, spełniająca nie tylko funkcję socjalną, ale teŜ motywująca
zainteresowanego i innych wychowanków RDD do osiągania jeszcze wyników
w nauce.
Wyodrębnienie programu dla wychowanków RDD zwiększyło ich zainteresowanie
otrzymaniem stypendium i przyczyniło się do wzrostu liczby stypendystów Fundacji.
W roku szkolnym/akademickim 2007/2008 stypendia Fundacji otrzymywało
7 uczniów i 8 studentów – wychowanków rodzinnych domów dziecka.
Kolejną formą pomocy Fundacji adresowaną do rodzinnych domów dziecka jest
pomoc w formie darowizn celowych. W 2008 roku Fundacja przekazała
rodzinnym domom dziecka 95 darowizn na łączną kwotę 204.180 zł. Darowizny były
udzielane na uzasadniony konkretną potrzebą wniosek prowadzącego RDD i były
przeznaczone na:
- paliwo potrzebne do dowoŜenia wychowanków do lekarzy i szkół. Było to 46 kart
paliwowych na łączną kwotę 76 300 zł,
- zakup podręczników i przyborów szkolnych,
- dopłaty do obiadów w szkołach,
- inne pilne potrzeby.
Rodzinne domy dziecka w kaŜdej sytuacji mogły liczyć na pomoc Fundacji.
Fundacja na miarę swoich moŜliwości włączała się zawsze, takŜe w 2008 r.,
w popularyzację tej formy opieki zastępczej, jaką są rodzinne domy
dziecka, uwaŜając ją za najbardziej zbliŜoną do wychowania w rodzinie biologicznej.
W maju 2008 r. Fundacja, wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym
zorganizowała i sfinansowała spotkanie przedstawicieli prowadzących rodzinne domy
dziecka z wszystkich województw z pracownikami Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej. Głównym tematem były załoŜenia nowych uregulowań ustawowych
spraw związanych z opieką zastępczą w Polsce. Spotkanie dało teŜ moŜliwość
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przedstawicielom RDD wyjaśnienia wielu nurtujących ich spraw dotyczących
prawnych obowiązków władz lokalnych względem RDD, a takŜe wzajemnej wymiany
doświadczeń.
Działania wielu osób i instytucji, w tym organizacji pozarządowych, a wśród nich
Fundacji ORLEN – Dar Serca, na rzecz rozwoju i popularyzacji rodzinnych domów
dziecka sprawiły, iŜ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą z dnia 8 października
2008 r. ogłosił rok 2009 Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej.
Zarząd Fundacji postanowił, iŜ w 2008 roku na pomoc rodzinnym domom dziecka
przeznaczy, obok środków otrzymanych od Fundatora, wszystkie pieniądze
pozyskane dodatkowo. Były dwa źródła tych wpływów:
- 1% odpis od naleŜnego podatku za 2007 rok,
- darowizny klientów stacji paliw Orlenu – uczestników Programu Vitay.
Z tych dwóch źródeł Fundacja otrzymała łącznie 155 226,62 zł, które w całości
powiększyły kwotę na realizację programu pomocy RDD.
Podatnicy przekazujący Fundacji swój 1% oraz uczestnicy Programu Vitay mieli
pełną informację o celu, na jaki Fundacja chce przeznaczyć te środki.
Obydwa zasygnalizowane wyŜej działania (kampania 1% i partnerstwo w Programie
VITAY) obok znaczących efektów finansowych, przyczyniają się do upowszechniania
rodzinnej opieki zastępczej.

Programy stypendialne.
Pomoc zdolnym dzieciom i młodzieŜy z ubogich rodzin w działaniach Fundacji
znajduje swe miejsce od 2003 roku, kiedy przyznano kilka pierwszych stypendiów.
W 2005 roku opracowane zostały programy stypendialne dla uczniów i studentów
oraz przygotowane i wdroŜone procedury przyznawania i udzielania stypendiów.
Na rok szkolny/akademicki 2005/2006 Fundacja przyznała 84 stypendiów uczniom
i 47 stypendiów studentom. Wybrani wtedy uczniowie i studenci byli stypendystami
Fundacji takŜe przez dwa następne lata. Ubywało ich z powodu kończenia edukacji
oraz z powodów regulaminowych, gdy przestawali spełniać warunki dotyczące nauki
i dochodów w rodzinie.
W 2008 roku Zarząd Fundacji postanowił iŜ głównym filarem pomocy stypendialnej
Fundacji powinien być program stypendialny dla uczniów. W zweryfikowanym
regulaminie stypendialnym wprowadzono jeszcze wyŜsze, niŜ w poprzednim,
wymagania w stosunku do kandydatów na stypendystów. Dotyczyły one przede
wszystkim wyników w nauce.
Wśród uczniów dwóch ostatnich klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół
średnich ogłoszony został konkurs na stypendia Fundacji. W terminie określonym
w ogłoszeniu konkursowym nadeszło 684 kompletnych wniosków o przyznanie
stypendium.
Zarząd przyznał stypendia 179 uczniom. Spełniali oni nie tylko warunki dotyczące
średniej ocen z poprzedniej klasy oraz niskich dochodów w rodzinach, ale teŜ
legitymowali się znaczącymi osiągnięciami poza obowiązkowym programem
nauczania. Stypendystami Fundacji są laureaci i finaliści olimpiad ogólnopolskich,
konkursów muzycznych i wokalnych, sportowcy, itp.
Pięcioro stypendystów zrezygnowało ze stypendiów Fundacji po otrzymaniu pomocy
od innych fundatorów (stypendia Premiera, burmistrza, itp.).
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W rezultacie, stypendystami Fundacji jest 174 uczniów: 15 uczniów szkół
podstawowych, 60 uczniów gimnazjów oraz 99 uczniów szkół średnich, w tym 23
z klas maturalnych.
Mimo, iŜ Zarząd postanowił skoncentrować działalność stypendialną na pomocy
uczniom, pozostawił w ograniczonym zakresie stypendia studenckie. W roku
akademickim 2008/2009 otrzymują je studenci I roku studiów, którzy w ubiegłym
roku szkolnym byli stypendystami Fundacji, dostali się na studia i spełniają warunki
Regulaminu stypendialnego Fundacji (8 osób). Zostali oni poinformowani, Ŝe na
stypendium to mogą liczyć tylko przez rok. Zarząd Fundacji traktuje tę pomoc, jako
swoiste stypendium „pomostowe”, dające zdolnym studentom I roku moŜliwość
skoncentrowania uwagi na nauce, aby osiągnięte wyniki mogły być podstawą
otrzymania stypendiów uczelnianych.
Drugą grupę stanowią dotychczasowi stypendyści Fundacji o orzeczonej
niepełnosprawności, niezaleŜnie od roku studiów (6 stypendystów). Warunkiem
przyznania stypendium, obok orzeczenia o niepełnosprawności - było spełnienie
kryteriów Regulaminu stypendialnego dotyczących wyników w nauce i poziomu
dochodów w rodzinie.
Zarząd Fundacji kontynuuje teŜ, rozpoczęty w 2002 r., program stypendiów
specjalnych, przeznaczony dla dzieci zmarłych pracowników Grupy Kapitałowej
PKN ORLEN S.A., których rodziny popadły w niedostatek. W roku
szkolnym/akademickim 2008/2009 stypendia te pobiera 4 uczniów i 2 studentów.

Współpraca z Dziecięcym Centrum Oparzeniowym Uniwersyteckiego
Szpitala Dziecięcego w Krakowie.
Zarząd Fundacji kontynuował zapoczątkowaną w 2005 r. współpracę z Dziecięcym
Centrum Oparzeniowym (DCO) przekazując w 2008 r. dwie darowizny: na zakup
specjalistycznych okularów potrzebnych przy operacjach oparzeń oraz na zakup
ubranek uciskowych, opatrunków i maści zmiękczających dla pacjentów DCO oraz
dzieci z oparzeniami z ubogich rodzin, leczonych w Centrum lub wskazanych przez
Fundację. Ubranka, opatrunki i maści stosowane są na etapie rehabilitacji po
oparzeniach, pod ścisłą kontrolą lekarzy z DCO i nie są refundowane przez NFZ.

Bezpieczeństwo dzieci na drodze.
Fundacja od kilku lat pomaga szkołom, przedszkolom, jednostkom Policji, straŜy
miejskiej i gminnej w edukacji dzieci i młodzieŜy dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. W 2008 roku Fundacja zakupiła 20 000 odblasków, które przekazuje
zainteresowanym w formie darowizn. W tym przypadku darowiznę stanowią często
zabawki i gadŜety otrzymane przez Fundację z Programu Vitay, które stanowią
nagrody w konkursach dotyczących zasad ruchu drogowego, zwłaszcza wśród
przedszkolaków oraz uczniów szkól podstawowych. W ramach tego programu
Fundacja udzieliła 17 darowizn na łączną kwotę 12 418,10 zł.

Konkursy.
Zarząd Fundacji, wspólnie z Biurem PR PKN ORLEN S.A. rozpisał dwa konkursy
wiosenne:
1. Na konkurs plastyczny „ORLEN – blisko Ciebie” wpłynęło ponad 2 tys. prac.
Uczestnicy konkursu pochodzili z całej Polski, ale największą liczbę prac nadesłały
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dzieci z Płocka i jego okolic. Konkurs przeznaczony był dla dzieci z przedszkoli
i szkół podstawowych w wieku od 5 do 13 lat.
Regulamin konkursu został ogłoszony na stronach internetowych Koncernu
i Fundacji, rozesłany do wszystkich rodzinnych domów dziecka, z którymi Fundacja
współpracuje (ponad 280) oraz przekazany płockiej delegaturze mazowieckiego
Kuratorium Oświaty.
Przy ocenie tak duŜej liczby prac wykonanych przez 8 roczników dzieci, bardzo
pomocny był podział na grupy wiekowe:
- 5 – 7 lat,
- 8 – 10 lat,
- 11 – 13 lat.
Powołana przez Zarząd Fundacji Kapituła konkursu, w skład której weszli
przedstawiciele Fundacji, PKN ORLEN S.A., Urzędu Miasta Płocka oraz Kuratorium
Oświaty, miała nie lada zadanie, aby wyłonić najciekawsze pomysły i najlepszą ich
realizację.
Kapituła przyznała po 3 nagrody (za I, II i III miejsca) oraz po 3 wyróŜnienia I-go
stopnia w kaŜdej kategorii wiekowej, dwie nagrody specjalne (za technikę
wykonania pracy oraz za oryginalny pomysł) oraz 130 wyróŜnień II-go stopnia.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki.
Nagrody zostały wręczone w Dniu Dziecka na estradzie usytuowanej na płockim
Rynku. Nieobecnym upominki zostały wysłane pocztą.
2. W konkursie literackim „Bajka”, ogłoszonym równolegle z konkursem
omówionym wyŜej, wzięło udział 21 osób.
Kapituła Konkursu przyznała, zgodnie z Regulaminem, 3 nagrody:
- pierwszą nagrodę, za bajkę pod tytułem „Wzgórze”, otrzymała Pani Anna
Lichocka z Płocka
- drugą, za bajkę pod tytułem „Historia króla, któremu ukradziono koronę” - Pani
Marta Zapędowska z Poznania,
- trzecia nagroda, za bajkę pod tytułem „Bajka o O”, przypadła Pani Izabeli
Wilczek-Rytwińskiej z Płocka.
Symboliczne czeki zostały przekazane nagrodzonym w trakcie spotkania członków
Kapituły oraz Zarządu Fundacji z nagrodzonymi, które miało miejsce w płockiej
siedzibie PKN ORLEN S.A. w dniu 8 lipca 2008 roku.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali podziękowania za udział, a nagrodą były
pamiątkowe albumy.
Tradycją stał się juŜ konkurs na kartkę świąteczno-noworoczną Orlenu, do
którego zapraszani są wychowankowie rodzinnych domów dziecka. Konkurs, którego
współorganizatorami są PKN ORLEN S.A. oraz Fundacja, odbył się juŜ po raz trzeci.
Z zaproszenia skorzystały dzieci i młodzieŜ ze 116 RDD, nadsyłając 851 interesujących
propozycji. Kapituła konkursowa, powołana do wyboru propozycji na kartkę Orlenu,
wybrała projekt 11-letniej Kasi, wychowanki jednego z rodzinnych domów dziecka,
z którymi współpracuje Fundacja. Kapituła, obok nagrody głównej, przyznała 25
nagród i wyróŜnień w kategoriach wiekowych uczestników oraz za technikę wykonania
projektu.

Imprezy.
Wyniki na kartkę świąteczno – noworoczną Orlenu są ogłaszane w trakcie
organizowanej - wspólnie z PKN ORLEN S.A. - imprezy mikołajkowej dla
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wychowanków RDD. Zostali na nią zaproszeni wszyscy wychowankowie rodzinnych
domów dziecka biorących udział w konkursie na kartkę. Do Teatru Dramatycznego
w Płocku przyjechało 593 wychowanków i opiekunów z 71 RDD. Był bardzo
interesujący program artystyczny, laureaci konkursu otrzymali nagrody, o oprócz
tego św. Mikołaj wręczył kilkudziesięciu wychowankom RDD upominki, o które prosili
go w listach nadesłanych wraz z projektami kartki konkursowej. Był to finał
spontanicznej akcji pracowników PKN ORLEN S.A. pod hasłem „spełniamy marzenia”.
Mikołajki dla wychowanków RDD w Płocku 5 grudnia 2008 r. były dla ich
uczestników spotkaniem wyjątkowym. Podkreślali to oni sami, jak i ich opiekunowie.
Drugą imprezą organizowaną wspólnie z PKN ORLEN S.A. dla dzieci, był festyn
z okazji Dnia Dziecka - 1 czerwca w Płocku. W trakcie festynu ogłoszono wyniki
konkursu plastycznego „ORLEN – blisko Ciebie” oraz wręczono nagrody laureatom.
Na płockim Rynku i w jego okolicach było wiele sympatycznych niespodzianek –
konkursów zręcznościowych, związanych ze znajomością przepisów ruchu
drogowego, gier oraz innych atrakcji, z których mogli korzystać młodzi uczestnicy
festynu, zdobywając nagrody. Do udziału w festynie Fundacja zaprosiła wszystkie
rodzinne domy dziecka. Z zaproszenia skorzystało 50 RDD (443 wychowanków
i opiekunów) z róŜnych, nieraz bardzo odległych stron Polski.

Darowizny.
Znaczącą część swej działalności Fundacja realizuje poprzez darowizny. W 2008 roku
Fundacja udzieliła 392 darowizn. W tej liczbie były darowizny udzielone w ramach
realizacji omówionych wyŜej programów, tj.:
- 95 darowizn dla rodzinnych domów dziecka,
- 2 darowizny przeznaczone dla DCO w Krakowie,
- 17 darowizn związanych z bezpieczeństwem dzieci na drodze.
Pozostałe darowizny (278) przyznane zostały osobom fizycznym (133) lub
organizacjom i instytucjom (145) na róŜne cele przewidziane statutem Fundacji.
PoniŜsze zestawienie zawiera szczegółowe informacje nt. celu, liczby i wartości tych
darowizn.
Cel statutowy
Liczba
Wartość (w zł)
- ochrona i promocja zdrowia
100
1 426 569
- nauka, edukacja, oświata i wychowanie
54
278 450
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych oraz ekologię
14
14 334
- pomoc społeczna i działalność charytatywna
31
91 488
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych
41
417 828
- podtrzymywanie tradycji narodowej
4
10 000
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
8
21 946
- działania w zakresie kultury, sztuki i ochrony
dóbr kultury
4
26 500
- działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa
publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
2
223 642
- działalność w zakresie ratownictwa i ochrony
ludności
20
344 714
Razem
278
2 855 471
Zdecydowanie przewaŜają darowizny związane z ochroną zdrowia, pomocą osobom
niepełnosprawnym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i bytowej.
8

Są to przewaŜnie rodziny wielodzietne, często matki wychowujące samotnie kilkoro
dzieci, które trwale lub przejściowo znalazły się w dramatycznej sytuacji. Darowizna
przyznana na cele bytowe lub edukacyjne dzieci, choć trochę, choć na krótko
poprawiła ich sytuację.
Spis darowizn udzielonych w 2008 roku dostępny jest w Biurze Fundacji.
Darowizny udzielane były przy zachowaniu najwyŜszej staranności, po sprawdzeniu
informacji zawartych we wnioskach ze stanem faktycznym, uzyskaniu – w razie
potrzeby – dodatkowych informacji. Podstawą udzielenia darowizny była uchwała
Zarządu Fundacji oraz umowa darowizny. Zasadą stosowaną przez Zarząd Fundacji
jest obowiązek rozliczenia się obdarowanego z wykorzystania otrzymanej darowizny.

III. Koszty administracyjne.
W budŜecie Fundacji na 2008 rok na ten cel zaplanowano 450 000 zł. Wydano
440 300,20 zł, czyli prawie 98% kwoty zaplanowanej w budŜecie. Koszty
administracyjne w 2008 r. były wprawdzie wyŜsze niŜ w 2007 r. (413 411,32 zł), ale
w relacji do przychodów z działalności statutowej stanowiły zaledwie 7,8% (w 2007
r. – 8,3%).
Główne pozycje wydatków w 2008 r. stanowiły: wynagrodzenia pracowników
i ubezpieczenia społeczne (69,4%), usługi obce (23,3%) oraz zuŜycie materiałów
i energii (4,9%).
Wynagrodzenia pracowników (2 osoby na etatach i 2 na umowach zlecenia) nie
uległy zmianom od 2005 roku, i ich udział w kosztach ogółem zmniejszył się
w stosunku do poprzedniego roku. Wzrosły natomiast koszty usług obcych (obsługa
prawna Fundacji, zmiana strony internetowej, kampania 1% naleŜnego podatku,
utrzymania samochodu słuŜbowego, audyt) oraz zuŜycie materiałów i energii.
Zarząd Fundacji dokłada starań, aby minimalizować koszty administracyjne Fundacji,
angaŜując do realizacji niektórych zadań wolontariuszy, np. w kampanii 1%.

IV. Źródła przychodów.
Przychody Fundacji w 2008 roku wyniosły 5 649 183,32 zł. Były o ponad 13%
wyŜsze niŜ w 2007 r.
Podstawowym źródłem przychodów Fundacji – podobnie jak w latach poprzednich –
był załoŜyciel Fundacji i jej Fundator, czyli PKN ORLEN S.A. Przychody Fundacji
w 2008 r. stanowiły:
1) środki finansowe pochodzące od:
a) PKN ORLEN S.A.:
- 4 542 358,86 zł, w tym 2 500 000 zł, jako dotacja na działalność Fundacji
w 2008 r. oraz 2 042 358,86 zł z przeznaczeniem na realizację wskazanych
celów statutowych,
b) pozostałych spółek Grupy Kapitałowej, z przeznaczeniem na realizację
wskazanych celów statutowych – 218 940,20 zł, w tym:
- 119 880 zł od Anwil S.A.,
60 000 zł od IKS SOLINO S.A.,
40 000 zł od ORLEN Oil S.A.,
12 000 zł od Rafinerii Trzebinia,
5 000 zł od ORLEN Ochrona S.A.,
- 15 052 zł od innych instytucji i osób prywatnych.
c) podatników - pozyskane w trakcie kampanii 1% - 131 735,22 zł,
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d) klientów stacji paliw Orlenu – darowizny uprawnień zdobytych w ramach
Programu VITAY, na podstawie umowy z PKN ORLEN S.A. – 25 548 zł,
2) darowizny rzeczowe pochodzące od:
- PKN ORLEN S.A. - 2 darowizny o wartości 54 714,48 zł,
- Anwil S.A. - 6 darowizn o wartości 8 560,20 zł.
Przychody finansowe (z lokat i róŜnic kursowych) wyniosły w 2008 r. 219 924,58 zł,
w tym z lokat 116 027,00 zł.
Odrębnym źródłem przychodów Fundacji są darowizny w koronach czeskich (CZK),
przeznaczone do przekazywania czeskim organizacjom na realizację zadań zgodnych
z celami statutowymi Fundacji. W 2008 roku na wydzielony walutowy rachunek
Fundacji wpłynęło 4 685 640,00 CZK (644 286,56 zł). PoniewaŜ w 2008 r. nie została
wskazana Ŝadna czeska organizacja, której naleŜałoby przekazać te pieniądze,
powiększyły one fundusz statutowy Fundacji, ale w praktyce zostaną przekazane do
Czech w 2009 r. Korony, tak jak i wolne środki w złotych, są przez Zarząd Fundacji
dysponowane na negocjowane lokaty terminowe.

V. Kampania 1%.
Wśród wymienionych wyŜej źródeł przychodów, znaczące miejsce zajmuje kwota
pozyskana z 1% naleŜnego podatku od dochodów za 2007 r.
Pozyskane środki zostały przeznaczone na pomoc wychowankom rodzinnych domów
dziecka, poza tymi wpłatami, przy których było polecenie o przekazanie ich na inny,
określony cel.
Kampania była prowadzona głównie wśród pracowników PKN ORLEN S.A. i spółek
Grupy Kapitałowej oraz wśród klientów stacji paliw Orlenu. W kampanii wykorzystano
ulotki, plakaty, Orlenekspres – dwutygodnik Koncernu oraz radio Koncernu.
Zarząd dokładał starań, aby koszty kampanii nie były wysokie. Unikano np.
kosztownych ogłoszeń w mediach. Wydatki Fundacji na kampanię 1% wyniosły
22 254,02 zł. Tak niskie koszty były moŜliwe m.in. dzięki zaangaŜowaniu
wolontariuszy – pracowników PKN ORLEN S.A. i spółek Grupy Kapitałowej, którzy
ofiarnie pomagali przy dystrybucji ulotek i plakatów.
Rezultatem były wpłaty na łączną kwotę 131 735,22 zł, przekazane przez 1 475
podatników za pośrednictwem urzędów skarbowych ze 187 miejscowości. Wprawdzie
połowa wpłat, zarówno co do liczby wpłacających, jak i wartości przekazał Urząd
Skarbowy w Płocku, ale pozostałe nadeszły z róŜnych regionów kraju.
Tylko 30 podatników określiło cel szczegółowy, przeznaczając swoją wpłatę
konkretnej osobie lub instytucji. Pozostałe pieniądze (129 678,62 zł) zasiliły fundusz
pomocy wychowankom rodzinnych domów dziecka i zostały przeznaczone na
dofinansowanie stypendiów dla wychowanków RDD, pomocy doraźnej (darowizn) oraz
paczek dla uczestników imprezy mikołajkowej.
Zarząd Fundacji w trakcie kampanii dziękował wszystkim, którzy poświęcali swój czas,
którzy nie szczędzili trudu, aby rodzinnym domom dziecka moŜna było pomagać
w jeszcze większym stopniu. Dziękujemy im jeszcze raz.

VI. Współpraca z Programem VITAY.
Dodatkowym źródłem przychodów w 2008 r. były darowizny klientów stacji paliw
Orlenu, uczestniczący w Programie lojalnościowym VITAY.
Od 1 grudnia 2007 r. mogli oni zadeklarować przekazanie Fundacji punktów
zgromadzonych na swoim koncie, z przeznaczeniem dla wychowanków rodzinnych
domów dziecka. Punkty te są przeliczane na złotówki, które zasilają budŜet Fundacji.
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W 2008 r. Fundacja otrzymała z Programu VITAY 25 548 zł, z przeznaczeniem na
cztery cele określone w Regulaminie Programu: obiady, zajęcia rehabilitacyjne, zakup
przyborów szkolnych oraz na stypendia dla wychowanków RDD. Fundacja przekazała
otrzymane pieniądze na cele zgodne z Ŝyczeniem darczyńców.
*

*

*

Zarząd Fundacji przy realizacji zadań kierował się następującymi zasadami:
1) rzetelnością i obiektywizmem w ocenie:
- potrzeb występujących o darowiznę, ich sytuacji rodzinnej i bytowej,
- osiągnięć i warunków materialnych kandydatów na stypendystów
2) celowością i racjonalnością w gospodarowaniu powierzonymi środkami,
3) racjonalizacją kosztów funkcjonowania Fundacji.
Luty 2009 r.
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Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności Fundacji ORLEN - Dar Serca w 2008 roku

Spis Uchwał Zarządu Fundacji ORLEN – Dar Serca podjętych
w 2008 roku.
Lp. Uchwała nr z dnia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

W sprawie

126 z 11.01.2008 r. wydatków na druk ulotek i plakatów do kampanii darowizn 1%
127 z 11.01.2008 r. przyznania darowizn
128 z 07.02.2008 r. przyjęcia Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2007 oraz
Rachunku wyników za 2007 r.
129 z 07.02.2008 r. przyznania stypendiów na rok szkolny i akademicki 2007/2008
130 z 07.02.2008 r. przyznania darowizn
131 z 27.02.2008 r. przyjęcia projektów Sprawozdania z działalności Fundacji w 2007
r. oraz Planu i budŜetu Fundacji na 2009 r.
132 z 27.02.2008 r. letniego wypoczynku osób z Rodzinnych Domów Dziecka w 2008
roku
133 z 27.02.2008 r. przyznania darowizn
134 z 18.03.2008 r. regulaminów stypendialnych Fundacji na rok szkolny/akademicki
2008/2009
135 z 18.03.2008 r. Konkursu „ORLEN - blisko Ciebie”
136 z 18.03.2008 r. Konkursu Literackiego „Bajka”
137 z 18.03.2008 r. przyznania darowizn
138 z 18.03.2008 r. zamówienia koszulek z logo Fundacji
139 z 18.03.2008 r. zamówienia odblasków z logo Fundacji
140 z 17.04.2008 r. wyników kwalifikacji uczestników letniego wypoczynku w
MrzeŜynie i Jorze Wielkiej
141 z 17.04.2008 r. przyznania darowizn
142 z 17.04.2008 r. zamówienia toreb z folii ekologicznej z logo Fundacji
143 z 08.05.2008 r. powołania Kapituły Konkursu „ORLEN - blisko Ciebie”
144 z 08.05.2008 r. powołania Kapituły Konkursu Literackiego „Bajka”
145 z 08.05.2008 r. udziału Fundacji w realizacji Programu Wolontariatu
Pracowniczego PKN ORLEN S.A. w 2008 r.
146 z 08.05.2008 r. udziału Fundacji w obchodach Dnia Dziecka w Płocku
147 z 08.05.2008 r. przyznania darowizn
148 z 08.05.2008 r. przyznania darowizn
149 z 27.06.2008 r. przyznania darowizn
150 z 22.07.2008 r. przyznania darowizn
151 z 22.07.2008 r. uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów specjalnych
152 z 22.07.2008 r. przyznania stypendiów specjalnych Aleksandrze i Katarzynie
Michewicz
153 z 19.08.2008 r. przyznania stypendiów na rok szkolny 2008/2009
154 z 19.08.2008 r. przyznania darowizn
155 z 19.08.2008 r. współfinansowania spotkania mikołajkowego dla rodzinnych
domów dziecka
156 z 04.09.2008 r. przyznania stypendiów na rok szkolny 2008/2009
157 z 04.09.2008 r. przyznania darowizn
158 z 25.09.2008 r. przyznania stypendiów na rok szkolny i akademicki 2008/2009
159 z 25.09.2008 r. przyznania darowizna
160 z 07.10.2008 r. przyznania darowizny
161 z 07.10.2008 r. przyznania darowizn
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37 162 z 22.10.2008 r. przyznania stypendiów na rok szkolny i akademicki 2008/2009
38 163 z 22.10.2008 r. przyznania darowizn
39 164 z 22.10.2008 r. udzielenia pracownikom Fundacji dnia wolnego w dniu 10
listopada 2008 r.
40 165 z 24.11.2008 r. przyznania darowizn
41 166 z 24.11.2008 r. przyznania stypendiów na rok akademicki 2008/2009
42 167 z 24.11.2008 r. przyznania nagród świątecznych osobom zatrudnionym w Biurze
Fundacji
43 168 z 19.12.2008 r. rekomendowania Radzie Fundacji audytora do badania
sprawozdania finansowego za 2008 r.
44 169 z 19.12.2008 r. przyznania darowizn
45 170 z 19.12.2008 r. udzielenia pracownikom Fundacji dnia wolnego w dniu 24 grudnia
2008 r.
46 171 z 19.12.2008 r zamówienia ulotek do Kampanii 1% podatku od dochodów za
2008 r.
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