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Rok ten był dla nas pełen wyzwań. Do flagowych działań i programów Fundacji znanych  

od kilkunastu lat – takich jak wsparcie Rodzinnych Domów Dziecka, stypendia dla uzdolnio-

nej młodzieży czy program grantowy „ORLEN dla Strażaków” – przed rokiem dołączyły nowe pro- 

pozycje. Wiele naszych działań było nakierowanych na to, by dotrzeć z informacją o nich do jak 

najszerszego grona osób. 

Efekty tych prac przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Nowe programy cieszyły się ogrom-

nym zainteresowaniem. Do programu „Moje miejsce na Ziemi” nadesłano tak dużo znakomi-

tych projektów, że w trakcie jego trwania zdecydowaliśmy się zwiększyć pulę środków przezna-

czonych na granty. 

Prace nad rozwinięciem nowych programów zaowocowały setkami spotkań i rozmów z lidera-

mi lokalnych środowisk i organizacjami pozarządowymi – przede wszystkim z mniejszych mia-

steczek i wsi z całej Polski. Dzięki temu zdobyliśmy wiedzę, która pozwoli nam jeszcze lepiej 

odpowiedzieć na potrzeby naszych beneficjentów.

W minionym roku znacząco rozwinęliśmy także Program Wolontariatu Pracowniczego w Grupie 

ORLEN. W 2019 r. 800 wolontariuszy wzięło udział w 40 działaniach wolontariackich. Funda-

cja była inicjatorem tylko części z nich. Inicjatywę oddaliśmy pracownikom, którzy korzysta-

jąc ze wsparcia merytorycznego czy finansowego Fundacji, wychodzili z własnymi pomysłami  

na działania wolontariackie. 

W minionym roku wzbogaciliśmy prowadzone od wielu lat programy. W ramach działań dla 

jednostek straży pożarnej przeprowadziliśmy serię szkoleń dla strażaków z zakresu pozyskiwania

Szanowni Państwo,
Z satysfakcją oddajemy do Państwa rąk raport z działań,  

jakie w 2019 r. prowadziła Fundacja ORLEN. 
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funduszy i zarządzania projektami. Program wsparcia dla Rodzinnych Domów Dziecka wzbo-

gaciliśmy o obóz terapeutyczny dla nastolatków. W przygotowanie atrakcyjnych warsztatów  

dla uczestników letniego wypoczynku dla Rodzinnych Domów Dziecka po raz pierwszy zaanga-

żowaliśmy wolontariuszy Grupy ORLEN.

Ważnym wydarzeniem w życiu Fundacji była również zmiana nazwy i logotypu. Pod koniec 
2019 r. zdecydowaliśmy, by dla wzmocnienia spójności z PKN ORLEN nasza korporacyjna 
fundacja zmieniła nazwę z Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” na Fundacja ORLEN. Zmia-
nie uległ również adres naszej witryny internetowej. Teraz można nas znaleźć na stronie  
www.fundacja.ORLEN.pl.
Szczegóły naszej tegorocznej działalności opisaliśmy w raporcie. Zapraszamy do lektury.
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DANE FUNDACJII.
1. Nazwa Fundacji: Fundacja ORLEN

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

 Data rejestracji: 20 sierpnia 2001 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,  

 XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja została wpisana  

 do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych Zawodowych, Fundacji  

 oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod  

 numerem 0000037031.

3. Nr REGON: 611330322.

4. Rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 9133Z

 Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

5. Nr NIP: 774-26-91-813.

6. Organ nadzoru: Minister właściwy w sprawach zabezpieczenia społecznego.

7. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej (zgodnie z § 12 Statutu).

8. 7.12.2019 r. Fundacja zmieniła nazwę z: Fundacja „ORLEN – DAR SERCA”  

 na: Fundacja ORLEN.
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Rada Fundacji:

Na dzień 31.12.2019 r.  Radę Fundacji stanowią:

  Agata Górnicka – Przewodnicząca Rady

  Andrzej Milewski – Zastępca Przewodniczącego Rady

  Anna Ziobroń – Członek Rady

  Łukasz Hołubowski – Członek Rady.

Zarząd Fundacji:
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WŁADZE FUNDACJIII.

ZMIANY W RADZIE FUNDACJI ORLEN W 2019 R.

Imię i nazwisko członka Rady Fundacji Data powołania/rezygnacji

Barbara Hajdas 19.03.2019 rezygnacja

Łukasz Hołubowski 25.03.2019 powołanie

Dorota Jamiołkowska 23.05.2019 rezygnacja

Adrianna Sikorska 04.06.2019 powołanie

Adam Burak 13.06.2019 rezygnacja

Marta Marchewicz 28.08.2019 rezygnacja

Andrzej Milewski 28.08.2019 powołanie 

Adrianna Sikorska 16.12.2019 rezygnacja 

SKŁAD ZARZĄDU FUNDACJI ORLEN NA 31.12.2019

Imię i nazwisko Funkcja w Zarządzie Fundacji

Katarzyna Różycka Prezes Zarządu Fundacji

Marta Soluch Członek Zarządu Fundacji

Joanna Skalska Członek Zarządu Fundacji



SKŁAD ZARZĄDU FUNDACJI ORLEN 01.01.2019 – 27.03.2019

Imię i nazwisko Funkcja w Zarządzie Fundacji

Katarzyna Różycka Prezes Zarządu Fundacji

Wioletta Kandziak Członek Zarządu Fundacji

Joanna Skalska Członek Zarządu Fundacji

SKŁAD ZARZĄDU FUNDACJI ORLEN 27.06.2019 – 31.12.2019

Imię i nazwisko Funkcja w Zarządzie Fundacji

Katarzyna Różycka Prezes Zarządu Fundacji

Marta Soluch Członek Zarządu Fundacji

Joanna Skalska Członek Zarządu Fundacji

SKŁAD ZARZĄDU FUNDACJI ORLEN 28.03.2019 – 26.06.2019

Imię i nazwisko Funkcja w Zarządzie Fundacji

Katarzyna Różycka Prezes Zarządu Fundacji

Joanna Skalska Członek Zarządu Fundacji
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INFORMACJE O ZASADACH, 
FORMACH I ZAKRESIE  
DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

III.

Korporacyjna Fundacja ORLEN jest organizacją pożytku publicznego, powołaną w 2001 r. 

 do realizacji społecznej misji Fundatora – Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.  

Fundacja działa w oparciu o Ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz o statut.  

Zgodnie z § 10 Statutu Fundacja jako organizacja pożytku publicznego wykonuje zadania  

w zakresie: 
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1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  

 oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2. działalności charytatywnej; 

3. podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości  

 narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4. działania na rzecz mniejszości narodowych; 

5. ochrony i promocji zdrowia; 

6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

7. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

9. nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

10. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 

11. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

12. upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

13. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

14. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 

15. ratownictwa i ochrony ludności; 

16. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju  

 i za granicą; 

17. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między  

 społeczeństwami; 

18. promocji i organizacji wolontariatu; 

19. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo  

 organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy  

 o działalności pożytku publicznego, w zakresie określonym w pkt 1–18.

1. pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji;

2. udzielanie wsparcia finansowego na realizację działań istotnych ze względu  

 na cele Fundacji oraz pozafinansowego (w szczególności rzeczowego, organizacyjnego,  

 technicznego i innego) na wsparcie działań zgodnych z celami Fundacji; 

3. wspieranie finansowe i pozafinansowe podmiotów i organizacji powołanych  

 do realizacji celów zgodnych z celami Fundacji oraz osób fizycznych w kraju i za granicą;

4. udzielanie stypendiów i ustanawianie nagród;

5. organizowanie i finansowanie akcji społecznych, szkoleń, konferencji, prezentacji,  

 wydawanie publikacji;

6. inicjowanie, przeprowadzanie, promowanie i wspieranie programów edukacyjno 

 -informacyjnych, służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji;

Zgodnie z § 11 Statutu Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Sprawozdanie za rok 2019  - Informacje o zasadach, formach i zakresie działalności Fundacji



Sprawozdanie za rok 2019  - Opis działalności statutowej w 2019 r.9

7. inicjowanie, przeprowadzanie i wspieranie programów badawczych mających  

 dostarczyć wiedzę istotną ze względu na cele Fundacji; 

8. współpracę z instytucjami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi  

 w zakresie określonym w § 10 Statutu.

OPIS DZIAŁALNOŚCI  
STATUTOWEJ W 2019 R.IV.

W 2019 r. Fundacja ORLEN realizowała cele statutowe, działając w kilku obszarach. Kon-

tynuowaliśmy nasze zaangażowanie we wspieranie Rodzinnych Domów Dziecka 

(RDD). Pomocy tym wyjątkowym placówkom, w których dzieci w bardzo trudnej życiowej sy-

tuacji odnajdują ciepło i spokój, udzielamy od 18 lat. Fundacja pomaga Rodzinnym Domom 

Dziecka kompleksowo: przekazuje darowizny na leczenie i rehabilitację, ale też finansuje pod-

stawowe potrzeby, takie jak obiady w szkole czy szkolne wyprawki. Prowadzi również program 

stypendialny dla uzdolnionych wychowanków RDD. Każdego roku organizuje letni i zimowy 

wypoczynek. W minionym roku zaproponowaliśmy także obóz terapeutyczny dla nastolatków  

z RDD. Ponadto angażujemy wychowanków w konkursy organizowane przez Fundację.

W dziele wychowania wspieramy także prowadzących Rodzinne Domy Dziecka. W tym roku  

po raz kolejny zorganizowaliśmy konferencję, która była okazją do wymiany doświadczeń, zdo-

bycia nowych umiejętności. Będą one pomocą w wychowaniu podopiecznych do samodziel-

ności. 
Więcej informacji na temat naszego zaangażowania na rzecz RDD można znaleźć  

w rozdziale „I. WSPARCIE DLA RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA”

W 2019 r. kontynuowaliśmy programy stypendialne zapoczątkowane w latach ubiegłych. 

Wspieranie zdolnej i aktywnej młodzieży to jedno z najważniejszych działań Fundacji  

i najlepsza inwestycja w przyszłość. Prowadziliśmy nabór do kilku programów (program sty-

pendialny „Dla Orłów”, program stypendialny dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Płocka  

i powiatu płockiego, program stypendialny dla dzieci i młodzieży – wychowanków RDD i Pla-

cówek Opiekuńczo-Wychowawczych Typu Rodzinnego, program stypendialny dla podopiecz-

nych Fundacji dla Rodaka, program dla studentów „Bona Fide”). Wypłacaliśmy także stypendia 
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w programie „Pełnia Życia” dla sportowców paraolimpijczyków i w programie „Mistrzowie 

Chemii”. 

Fundacja prowadziła także w 2019 r. trzy programy grantowe. Od kilkunastu lat wspieramy 

strażaków w programie „ORLEN dla Strażaków”, w ramach którego tylko w omawianym 

roku 249 jednostek ochotniczej i państwowej straży pożarnej wyposażyliśmy w niezbędny sprzęt 

do walki z pożarami i klęskami żywiołowymi. Dodatkowo zainicjowaliśmy i przeprowadziliśmy 

szkolenia dla strażaków z zakresu pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami. 

Na dobre w działania Fundacji wpisały się dwa nowe programy zainaugurowane w 2018 r. 

„Czuwamy! Pamiętamy!” to program zachęcający społeczności lokalne do przywracania 

pamięci o bohaterach i poszerzania wiedzy na temat dziejów swojej małej ojczyzny. „Moje 

miejsce na Ziemi” to z kolei program, który daje możliwość dokonania realnej zmiany w swojej 

najbliższej okolicy. Cieszy nas to, że wszystkie programy cieszyły się w minionym roku dużym 

zainteresowaniem, a przesłane do nas wnioski grantowe miały wysoki poziom  merytoryczny. 

 

W roku 2019 Fundacja ORLEN zainaugurowała nowy Program Wolontariatu Pracowniczego. 

Inspirowaliśmy pracowników Grupy ORLEN do pomocy innym, do dostrzegania miejsc, 

w których warto dokonać  zmiany. Zależało nam na przekonaniu  pracowników, że na pracy 

wolontariackiej korzystają nie tylko organizacje charytatywne, środowiska, którym zdecydują 

się pomóc, ale także oni sami. Wolontariat daje bowiem satysfakcję, rozwija empatię, uczy 

współpracy z innymi i otwiera na drugiego człowieka. 

Pracownicy Grupy ORLEN mogli w minionym roku zgłaszać oddolne inicjatywy wolontariackie  

i korzystać z naszego wsparcia przy ich realizacji. Wyzwanie podjęło 400 pracowników. Najlepsze 

inicjatywy nagrodziliśmy w Konkursie na Wolontariat Roku. 

Więcej informacji na temat programów stypendialnych można znaleźć  
w rozdziale „II. PROGRAMY STYPENDIALNE”

Więcej informacji na temat programów grantowych można znaleźć  
w rozdziale „III. PROGRAMY GRANTOWE”

Więcej informacji na temat wolontariatu można znaleźć  
w rozdziale „IV. WOLONTARIAT PRACOWNICZY”
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Fundacja ORLEN realizuje swoje cele statutowe, udzielając darowizn innym podmiotom.  

W tym roku w ramach programu darowizn przekazaliśmy środki na realizację zadań i projek-

tów w kilku obszarach: pomoc społeczna; ochrona i promocja zdrowia; podtrzymanie tradycji 

narodowej; kultura; społeczności lokalne; nauki, edukacja, wychowanie; sport; ratownictwo  

i ochrona ludności.

Dzięki wsparciu Fundacji ORLEN Integracyjny Teatr Aktora Niewidomego – jedyna taka insty-

tucja w Polsce – mógł zrealizować 13-odcinkowy serial „Pasjonaci”, fabularyzowany dokument  

o losach członków grupy teatralnej emitowany w TVP. 

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie dzięki dotacji Fundacji 

ORLEN zakupiło specjalistyczny echokardiogram i przeprowadziło badania z zakresu profilak-

tyki nowotworowej w ramach „Miasteczka Zdrowia” w Płocku.

Wsparliśmy także Fundację Cyryla i Metodego w prowadzeniu kampanii zachęcającej oj-

ców do większego zaangażowania się w relacje z dziećmi, a także w organizacji Forum Tato. 

Net, podczas którego ojcowie podnosili swoje kompetencje wychowawcze. A to tylko trzy  

z setek inicjatyw, które wsparliśmy w minionym roku w ramach programu darowizn. 

W 2019 r. Fundacja zaangażowała się też w program na rzecz ochrony zdrowia i profilakty-

ki zdrowotnej. Byliśmy jednym z organizatorów „Miasteczek Zdrowia” dla mieszkańców 

Płocka i okolic. Płocczanie mogli skorzystać z szeregu bezpłatnych badań i konsultacji lekar-

skich. Zachęcaliśmy ich m.in. do profilaktyki, zdrowego stylu życia. W I edycji wydarzenia wzięło 

udział 4 tys. osób. W kolejnej mieszkańcy skorzystali z 6 tys. badań i konsultacji. 

Więcej informacji na temat udzielonych darowizn można znaleźć  
w rozdziale „V. PROGRAM DAROWIZN NA CELE ZGODNE ZE STATUTEM FUNDACJI”

Więcej informacji na temat „Miasteczka Zdrowia” można  znaleźć w rozdziale „VI. INNE DZIAŁANIA”
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Wsparcie dla Rodzinnych Domów Dziecka
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1.
W minionym roku Fundacja ORLEN kontynuowała wieloletni program pomocy Rodzinnym 

Domom Dziecka (RDD) i  placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego.  

Dostrzegając potrzeby dzieci i młodzieży, które z różnych powodów wychowują się poza 

rodziną biologiczną, jak również trud podejmowany przez wychowawców Rodzinnych Domów 

Dziecka, Fundacja ORLEN od 18 lat wspiera Rodzinne Domy Dziecka w tym, by mogły jak 

najlepiej przygotować swoich wychowanków do dorosłości. Na realizowany w 2019 r. program 

wsparcia Rodzinnych Domów Dziecka składają się następujące działania:  

  organizacja letnich i zimowych kolonii dla dzieci i ich opiekunów;

  obóz terapeutyczny dla młodzieży z RDD;

  program stypendialny dla dzieci z RDD;

  konferencja dla wychowawców RDD;

  konkursy dla dzieci z RDD: plastyczny na kartkę świąteczną PKN ORLEN;

 „Rodzinna migawka” na rodzinne zdjęcie wraz z historią rodziny;  

 „Nakręć swoją przyszłość” na materiał wideo opowiadający o planach na przyszłość;

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

250
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Zimowy i letni wypoczynek dla Rodzinnych Domów Dziecka

Letni i zimowy wypoczynek dla Rodzinnych Domów 

Dziecka ma unikalny charakter, ponieważ zapraszamy  

do udziału w nim nie tylko wychowanków, ale całe rodziny 

liczące często nawet do12 osób.

To dla nich szansa na wspól-

ne spędzenie czasu, inte-

grację, gromadzenie rodzin-

nych wspomnień. 

Zaproponowane przez nas 

wakacje są w przypadku 

wielu Rodzinnych Domów 

Dziecka jedyną możliwoś-

cią wspólnego wyjazdu. 

Do udziału w wypoczynku 

zakwalifikowaliśmy te RDD, 

które jeszcze nie brały udzia-

łu w organizowanych przez 

nas wyjazdach, lub brały 

udział, ale wiele lat temu. 

W tym roku zaprosiliśmy RDD 

na zimowisko do Milówki 

oraz Szczyrku, a w lecie na 

wypoczynek w Szeligach 

nad jeziorem Selmęt Wielki. 

Podczas wyjazdów zapew-

niamy uczestnikom aktywny 

i kreatywny wypoczynek. 
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Zimą największą atrakcją są szkolenia 

narciarskie. Jazdy na nartach można 

się nauczyć od podstaw. Ponadto w minio-

nym roku rodziny zwiedzały Szczyrk, wzię-

ły udział w wycieczce po Beskidzie Śląskim. 

Przygotowaliśmy dla nich wieczór z kape-

lą góralską i kulig z ogniskiem. Animatorzy 

poprowadzili dla uczestników m.in. zajęcia 

plastyczne, zabawy przy muzyce, konkursy, 

turniej tenisa stołowego, dyskotekę. Młodsi 

uczestnicy mogli korzystać z kącika malucha, 

bajkowego kina, wziąć udział w zabawach  

z chustą animacyjną.

Podczas letniego wypoczynku największymi 

atrakcjami były sporty wodne – rejs żaglówką 

ze sternikiem, wyprawa gondolami po doli-

nie Rospudy, rowery wodne, spływ kajakowy. 

Rodziny miały do dyspozycji tereny zielone, 

boisko do piłki nożnej. Wieczory to wspólne  

ogniska i projekcje nocnego kina pod gwiaz-

dami. Uczestnicy zwiedzili także Augustów  

i Ełk. 

Podczas wakacji 2019 r. w działania Fundacji ORLEN na rzecz RDD zaangażowali się pracowni-

cy PKN ORLEN. W ramach wolontariatu pracowniczego przygotowali i poprowadzili warsztaty 

m.in. z pszczelarstwa czy aikido. Rodziny mogły wziąć udział w eksperymentach chemicznych, 

zajęciach z przyrządzania zdrowych posiłków i live cooking.

Więcej informacji na temat warsztatów można znaleźć w rozdziale poświęconym  
wolontariatowi pracowniczemu 

Bardzo lubimy podróżować po naszym pięknym kraju. Najpiękniejsze przywoływane przez nas 

wspomnienia to te przywiezione z wycieczki do Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki 

„Dojo – Stara Wieś”, gdzie mogliśmy zapoznać się ze sztuką samoobrony, oraz ze Szczyrku, w któ-

rym mieliśmy okazję pojeździć na nartach. Od kilku lat naszym zwyczajem jest wyjazd do naszej 

pięknej stolicy, aby uczestniczyć w wolontariacie podczas wydarzenia ORLEN Warsaw Marathon. 

Dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka z Małkocina, które gościliśmy na letnim i zimowym wypoczynku



Obóz terapeutyczny dla młodzieży z Rodzinnych Domów Dziecka 
w Okunince

Program stypendialny dla dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka

Po raz pierwszy we współpracy z Fundacją Szczęśliwej Drogi zorganizowaliśmy obóz tera-

peutyczny dla młodzieży w wieku 14–17 lat z Rodzinnych Domów Dziecka. Odbyły się dwa 

tygodniowe turnusy – w czerwcu i w sierpniu. 

Ważnym kierunkiem wsparcia Rodzinnych Domów Dziecka jest pomoc uzdolnionym  

wychowankom w edukacji i rozwijaniu swoich pasji. Od 10 lat przyznajemy specjalne 

stypendia wychowankom RDD. W tegorocznej edycji programu przyznaliśmy 105 stypendiów.  

11 z wyłonionych uczniów otrzymało stypendia sportowe ze względu na ponadprzeciętne wy-

niki sportowe. Pozostałe przyznane stypendia to stypendia naukowe. 

Wiek nastoletni to czas, kiedy młodzież dokonuje wyborów edukacyjnych, określa ścieżkę 

rozwoju zawodowego. Dokonane w tym wieku wybory mają wpływ na ich dalsze losy, dlate-

go też podczas obozu terapeutycznego z nastolatkami intensywnie pracowało czterech wy-

chowawców. Uczestnicy definiowali i ćwiczyli swoje mocne strony. Z turnusu wyjeżdżali także 

z raportem podsumowującym ich uczestnictwo w obozie, zawierającym spostrzeżenia kadry  

na temat uczestnika. Materiały te służą opiekunom z ich RDD jako wsparcie pracy wychowawczej.   

W obozie terapeutycznym wzięło udział 32 uczestników. 80 proc. z nich to podopieczni Funda-

cji ORLEN. 
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Więcej o stypendiach dla wychowanków RDD  
w rozdziale poświęconym programom stypendialnym
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W                                              iemy, ile trudu i wysiłku wkładają opiekunowie w wychowanie powierzonych im dzieci,  

i że najczęściej są to rodziny bardzo liczne, z dziećmi zmagającymi się z różnymi choro-

bami i niepełnosprawnościami. Dlatego jedną z misji naszej Fundacji jest pomoc tym osobom,  

które otaczają dzieci troską i dają im bezpieczny dom.

Katarzyna Różycka, Prezes Fundacji ORLEN

Konferencja dla prowadzących Rodzinne Domy Dziecka

Wieloletnia współpraca z Rodzinnymi Domami Dzie-

cka uświadomiła nam, jak wielkim wyzwaniem jest 

wychowanie dzieci, które do takiego domu przychodzą 

ze swoją – nierzadko bardzo trudną – historią. Dlatego też 

wśród działań Fundacji znalazły się pomoc i podnoszenie 

kwalifikacji osób, które zdecydowały się na prowadzenie 

Rodzinnego Domu Dziecka. 

Zaproponowaliśmy wychowawcom także zajęcia, na których mogli poznać sposoby walki  

ze stresem i napięciem towarzyszącym im na co dzień. Z kolei podczas warsztatów kulinarnych 

z Jagną Niedzielską – autorką książki „Bez resztek” – wychowawcy mogli się nauczyć takiego 

gotowania, by w kuchni nic się nie marnowało. 

Fundacja przeprowadziła także gruntowne badanie potrzeb prowadzących Rodzinne Domy 

Dziecka. Efektem tych badań będzie nowy program dla wychowanków opuszczających  

Rodzinne Domy Dziecka. 

W dniach 7–9 czerwca 2019 r. 

w Jachrance już po raz ósmy 

zorganizowaliśmy konferen-

cję dla wychowawców. 

W minionym roku odby-

ła się pod hasłem „Razem 

do samoDZIELNOŚCI… nie 

tylko zawodowej”. Wzięło 

w niej udział 150 osób pro-

wadzących Rodzinne Domy 

Dziecka. Była to okazja  

do spotkań z ekspertami, 

praktykami z zakresu doradz-

twa zawodowego. Podczas 

warsztatów uczestnicy kon-

ferencji mieli okazję poznać 

narzędzia i techniki, które 

mogą pomóc w aktywizo-

waniu ich wychowanków  

i w pracy nad ich rozwojem. 

Zapoznali się także z prob-

lematyką wejścia na rynek 

pracy, doradztwa zawodo-

wego. 



Udział w wolontariacie podczas ORLEN Warsaw Marathon

Doroczny konkurs na kartkę świąteczną

Ponad 100 osób – młodzież z Rodzinnych Domów Dziecka i ich opiekunowie – wzięło udział 

w wolontariacie podczas największej biegowej imprezy w Polsce – ORLEN Warsaw Ma-

rathon. Wolontariusze z Rodzinnych Domów Dziecka z całej Polski przyjechali na ORLEN War-

saw Marathon już po raz siódmy. Jak co roku pomagali w strefie mety, wręczając medale, 

rozdając koce termiczne czy napoje. 

Wolontariat był dla nich okazją do zdobycia cennego doświadczenia, obserwowania,  

jak organizuje się wielkie wydarzenia sportowe, a także szkołą samodzielności i odpowiedzial-

ności. 

W 2019 r. rozstrzygnęliśmy kolejną 

edycję konkursu na świąteczną 

kartkę PKN ORLEN. Od 15 lat zdobią je 

prace młodych artystów, wychowanków 

Rodzinnych Domów Dziecka. W 2019 r. 

na ogłoszoną przez nas XV edycję kon-

kursu plastycznego wpłynęło 800 prac.  

Głosami pracowników wygrał rysunek 

13-letniej Weroniki z Rodzinnego Domu 

Dziecka w Wójtostwie. Łącznie wyróżnili-

śmy 30 prac. 

Dla zwycięskich Rodzinnych Domów 

Dziecka nagrodą było świąteczne spot-

kanie w Teatrze Dramatycznym w Płocku. 

Młodzież mogła wejść za kulisy teatru, 

zajrzeć do garderoby czy rekwizytor-

ni, otrzymała od nas także upominki. 

Wszystkie rodziny biorące udział w kon-

kursie otrzymały świąteczne prezenty  

w postaci rodzinnych gier planszowych  

i książek. 
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Konkurs „Rodzinna migawka” 

Konkurs „Nakręć swoją przyszłość” 

Zadaniem uczestników konkursu było zrobienie rodzinnego zdjęcia i opisanie historii swojego 

Rodzinnego Domu Dziecka. Nagrodą dla uczestników była rodzinna sesja zdjęciowa zrobiona 

przez profesjonalnego fotografa w miejscu zamieszkania rodziny. Przyznaliśmy trzy takie nagrody. 

Konkursowym zadaniem dla wychowanków RDD było nakręcenie krótkiego filmu na temat  

ich pasji, marzeń i planów na przyszłość. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni 

wyjazdem na letni obóz terapeutyczny w Okunince. 



Darowizny

Jedną z form wsparcia Rodzinnych Domów 

Dziecka jest pomoc w ich bieżącym  funk-

cjonowaniu. Fundacja wspiera RDD w ich 

codzienności poprzez całoroczny program 

darowizn. Przeznaczane są one między inny-

mi na cele edukacyjne – np. pokrycie kosztów 

zajęć dodatkowych. Dzięki temu możliwe jest 

nie tylko wyrównywanie szans edukacyjnych 

wychowanków, ale także rozwijanie ich pasji  

i zainteresowań. Myśląc o samodzielności wy-

chowanków, finansujemy im szkolenia i kursy 

prawa jazdy.

Pomagamy także w pokryciu kosztów wypra-

wek szkolnych, leczenia i terapii dzieci wy-

chowujących się w RDD. Przyznajemy karty 

paliwowe, finansując w ten sposób transport 

dzieci m.in. do placówek medycznych, na te-

rapie. 

Jednym z najważniejszych obszarów naszej działalności są programy stypendialne. Jeste-

śmy przekonani, że wspieranie utalentowanej i działającej na rzecz lokalnej społeczności 

młodzieży jest najlepszą inwestycją w przyszłość. W ramach kilku programów stypendialnych 

wspieramy młodzież z ponadprzeciętnymi wynikami naukowymi, sportowymi czy osiągnięciami 

artystycznymi.

Prowadzimy unikatowy program stypendialny dla wybitnych studentów, których na studia przy-

jęły najlepsze uczelnie na świecie. Umożliwiamy im podjęcie studiów za granicą bez koniecz-

ności zaciągania kredytów na pokrycie wysokich kosztów czesnego. 

Pomagamy także paraolimpijczykom w realizacji ich sportowych celów. Nie zapominamy o po-

tomkach Polaków przesiedlonych na Wschód, którym chcemy pomagać w podjęciu edukacji 

w Polsce, jak również o uzdolnionych wychowankach Rodzinnych Domów Dziecka. 

W 2019 r. wypłacaliśmy stypendia w ramach siedmiu programów stypendialnych:

  program stypendialny „Bona Fide”

  program stypendialny „Dla Orłów”

  program stypendialny dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Płocka i powiatu  

 płockiego

  program stypendialny dla wychowanków RDD i Placówek
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Programy stypendialne2.
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 Opiekuńczo-Wychowawczych Typu Rodzinnego

  program stypendialny „Pełnia Życia”

  program stypendialny dla podopiecznych Fundacji dla Rodaka

  program stypendialny „Mistrzowie Chemii”

Program stypendialny „Bona Fide”

W ramach tego programu obejmujemy 

mecenatem studentów, którzy kształcą 

się na studiach II lub III stopnia na jednej z za-

granicznych uczelni znajdujących się w pierw-

szej pięćdziesiątce Akademickiego Rankingu 

Uniwersytetów Świata (tak zwanej Listy szang-

hajskiej). 

Zależy nam, by wesprzeć rozwój i kształce-

nie na najwyższym światowym poziomie 

tych osób, które w przyszłości mogą stać się 

liderami w różnych sektorach gospodarki 

czy administracji publicznej. Chcemy wspie-

rać tych studentów, którzy zdobywają wie-

dzę w strategicznych dla Polski dziedzinach, 

takich jak np. energetyka, rozwój biznesu, 

administracja publiczna, dyplomacja i sto-

sunki międzynarodowe, system emerytalny, 

ochrona zasobów wodnych. Zobowiązujemy 

stypendystów programu, by po zakończe-

niu studiów wrócili do kraju i podjęli pracę  

w sektorze publicznym bądź w spółkach Skar-

bu Państwa. 

Stypendium „Bona Fide” to unikatowa pro-

pozycja. Do tej pory żadna instytucja nie ofe-

rowała tego typu mecenatu wybitnym stu-

dentom chcącym poszerzać swoją wiedzę 

w międzynarodowym środowisku na najlep-

szych uczelniach na świecie. 

Kwota dofinansowania dla każdego ze sty-

pendystów to maksymalnie 150 tys. zł. W tym 

roku stypendia w ramach tego programu 

przyznaliśmy po raz drugi. 

liczba  
stypendiów  

przyznanych  
w 2019 r.

6
budżet  
programu  
„Bona Fide”  
w 2019 r.

750
tys. zł
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Michał Dorociak, stypendysta pierwszej edycji programu  
„Bona Fide”, student Uniwersytetu Oksfordzkiego

Program stypendialny „Dla Orłów”

Stypendium „Dla Orłów” kierujemy do dzieci pracowników PKN ORLEN oraz spółek z grupy 

kapitałowej ORLEN. O stypendia mogą się ubiegać uczniowie szkół ponadpodstawowych  

ze średnią ocen co najmniej 4,5 oraz siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej ze średnią  

co najmniej 4,7. Doceniamy nie tylko wyniki naukowe, ale także udokumentowaną pozaszkol-

ną aktywność uczniów. 

W 2019 r. stypendia przyznaliśmy po raz piąty. Laureatom tegorocznej edycji zaproponowali-

śmy także udział w warsztatach umożliwiających wymianę doświadczeń, spotkaniach z inspiru-

jącymi ludźmi oraz we wspólnych projektach wolontariatu.

Zaplanowaliśmy dla nich grę o rozwoju z Pracowni Gier Szkoleniowych oraz spotkanie ze sty-

pendystą programu „Bona Fide” – Jakubem Wiaterkiem, który studiował na jednej z najlep-

szych uczelni na świecie – Imperial College London.

Rozwój naszego kraju zależy w dużej mierze od tego, jak wielu najlepiej wykształconych specja-

listów uda się zaangażować w pracę w administracji czy spółkach Skarbu Państwa. W dalszej 

perspektywie myślę o pracy w ramach administracji publicznej. Chciałbym tworzyć otoczenie 

regulacyjne, które sprzyjałoby transformacji energetycznej.

W dwuetapowej rekrutacji wyłoniliśmy sześciu stypendystów:

Michał Grabka: Wielka Brytania, Imperial College London, Ekonomia i strategia w biznesie

Jakub Karczewski: Wielka Brytania, Uniwersytet Cambridge, Prawo

Sylwia Łyskawka: Wielka Brytania, Uniwersytet Southampton, Biologia morska i oceanografia

Paweł Maryniak: Wielka Brytania, Uniwersytet Cambridge, Administracja biznesu

Anna Rautenberg: Stany Zjednoczone, Uniwersytet Columbia, Administracja publiczna

Lidia Powirska: Stany Zjednoczone, Uniwersytet Harvarda, Stosunki międzynarodowe

W 2019 r. partnerami Fundacji ORLEN przy tym programie stypendialnym były trzy fundacje 

korporacyjne: Fundacja Lotto, Fundacja BKG im. J.K. Steczkowskiego oraz Fundacja Energa.
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200 zł
300 zł 208

317
kwota comiesięcz-
nego stypendium 
dla uczniów szkół 
podstawowych

tylu uczniów  
ubiegało się  

o stypendium

kwota comiesięcz-
nego stypendium 
dla uczniów szkół 
ponadpodstawo-

wych 

tyle stypendiów  
przyznaliśmy  

w 2019 r. 
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Program stypendialny dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Płocka 
i powiatu płockiego

Jesienią 2019 r. rozstrzygnęliśmy konkurs stypendialny dla uczniów mieszkających na terenie 

Płocka lub powiatu płockiego. To już jedenasta edycja tego programu. Przeznaczony jest  

on dla uczniów, którzy mogą pochwalić się osiągnięciami sportowymi lub naukowymi i wysoką 

średnią. 

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz klas siódmych 

i ósmych szkoły podstawowej. W tym roku podzieliliśmy program stypendialny na dwa seg-

menty: naukowy i sportowy. W przypadku stypendium naukowego średnia ocen dla uczniów 

klas szkoły podstawowej wynosi co najmniej 4,7 a dla uczniów szkół ponadpodstawowych  

co najmniej 4,5. Sportowcy muszą wykazać się średnią wynoszącą przynajmniej 4,0. 

kwota comiesięcz-
nego stypendium 
dla uczniów szkół 
podstawowych

200 zł
kwota comiesięczne-
go stypendium dla 
uczniów szkół po-

nadpodstawowych

tylu uczniów  
ubiegało się  

o stypendium

tylu uczniów z Płocka 
i powiatu płockiego 
wsparliśmy stypen-
diami w jedenastu 

edycjach programu 

300 zł

358
1800

tyle stypendiów 
przyznaliśmy w 

2019 r. 

130
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Program stypendialny dla wychowanków  
Rodzinnych Domów Dziecka

Program stypendialny „Pełnia Życia”

Stypendia dla wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka dopełniają wsparcie, jakiego  

od początku istnienia Fundacji ORLEN udzielamy RDD. Stypendium dla utalentowanych 

wychowanków RDD nie tylko daje im dodatkowe środki na cele edukacyjne, rozwijanie swoich 

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

uczy samodzielności w zarządzaniu finansami. 

O stypendia naukowe z tego programu ubiegać mogą się uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podsta-

wowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy w roku składania wniosku nie ukończyli 19 lat 

(przy czteroletnim programie nauki) bądź 20 lat (przy pięcioletnim programie nauki), a także 

studenci. 

PKN ORLEN jest sponsorem strategicznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego oraz Pol-

skiej Reprezentacji Paraolimpijskiej. Znamy problemy naszych paraolimpijczyków i wiemy, 

jaki ogrom pracy wkładają w to, by osiągać najlepsze wyniki. Stąd też nasz czteroletni program 

stypendiów sportowych „Pełnia Życia”. Obejmuje on medalistów letnich Igrzysk Paraolimpij-

skich – Rio de Janeiro 2016. 

W 2019 r. kontynuowaliśmy wypłaty stypendiów medalistom z Igrzysk Paraolimpijskich w 2016 r. 

300 zł 400 zł 127
105miesięczne stypen-

dium dla uczniów 
szkół podstawo-

wych i ponadpod-
stawowych

tyle stypendiów  
przyznaliśmy  

w 2019 r.

miesięczne  
stypendium  

dla studentów

tyle wniosków  
wpłynęło do nas  

od wychowanków 
RDD

kwoty comiesięcznych stypendiów 
programu „Pełnia Życia”

liczba sportowców  
objętych w 2019 r.  

stypendium „Pełnia Życia”

35



Stypendium dla Rodaka jest wyjątkowym projektem, 

skierowanym do potomków repatriantów, którzy zde-

cydowali się przyjechać do Polski na studia. Dlatego sty-

pendia dla tej utalentowanej młodzieży z pasją, rozwój ich 

umiejętności traktujemy jako inwestycję na przyszłość, ale 

również patriotyczny obowiązek. 

Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN

Program „Stypendium dla Rodaka” 

Fundacja ORLEN już w ubiegłym roku postanowiła pod-

jąć działania wspierające repatriację potomków Pola-

ków wysiedlonych na Wschód. W 2018 r. we współpracy  

z Fundacją dla Rodaka przyznaliśmy osiem stypendiów 

dla studentów pochodzących z Kresów Wschodnich  

i mających polskie korzenie. W roku 2019 zdecydowa-

liśmy się rozszerzyć ten program. Fundacja dla Rodaka 

rekomendowała nam 44 studentów, którym przyznaliśmy 

stypendia. 

Jesteśmy przekonani, że umożliwienie młodzieży polskiej 

ze Wschodu rozpoczęcia i kontynuowania nauki w Polsce 

to jedna z najefektywniejszych metod repatriacji. Studia 

to dla nich czas poznawania polskich realiów, szlifowa-

nia umiejętności językowych, nawiązywania przyjaźni  

z rówieśnikami i budowy sieci kontaktów. 

Sprawozdanie za rok 2019  - Opis działalności statutowej w 2019 r.25

44
liczba stypendystów  

w 2019 r.

W momencie kiedy ci młodzi ludzie otrzymują dyplom 

wyższej uczelni, czują się w Polsce u siebie. Wchodzą 

na rynek pracy naturalnie, podobnie jak ich rówieśnicy. 

Nierzadko mając stabilną sytuację zawodową i mieszka-

niową, sprowadzają do kraju swoich przodków młodsze 

rodzeństwo, rodziców. 

Wierzę, że wsparcie finansowe ułatwi naszym stypendystom 

osiąganie jeszcze większych sukcesów na wybranych kierun-

kach studiów i zachęci do pozostania w Polsce.
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Jestem Polką, chociaż pochodzę z Kazachstanu. Moich pradziadków deportowano tam w 1936 

roku, z terenów dzisiejszej Ukrainy. Niestety, przez system polityczny nie mogłam rozmawiać  

w języku polskim, dlatego niedawno nauczyłam się go od podstaw. Jestem szczęśliwa, że mogę 

żyć i uczyć się w Polsce – ojczyźnie moich dziadków, która jest już także moim domem.

Kristina Mak, beneficjentka „Stypendium dla Rodaka”,  
studentka wiedzy o teatrze na Uniwersytecie Gdańskim

Program stypendialny „Mistrzowie Chemii”

Ten autorski program stypendialny Fun-

dacja ORLEN zainicjowała w 2012 r. Jego 

celem jest wsparcie rozwoju naukowego  

młodych chemików, zapewnienie im jak naj-

lepszych warunków kształcenia. Jesienią 2018 

r. wstrzymaliśmy nabór do programu, ale kon-

tynuujemy wsparcie już objętych programem 

uczniów aż do momentu zakończenia przez 

nich nauki w szkołach średnich. Uczniów 

uzdolnionych w kierunku nauk ścisłych chce-

my dalej wspierać stypendiami, ale w ramach 

innych naszych programów stypendialnych.

W ramach stypendium Fundacja pokrywa koszty związane z edukacją, m.in. zakup podręcz-

ników i pomocy szkolnych, udział w programie zajęć dodatkowych i pobyt w internacie wraz 

z wyżywieniem. Dodatkowo stypendyści otrzymują od Fundacji comiesięczne kieszonkowe  

na pokrycie osobistych wydatków związanych z nauką. 

Program realizowany jest we współpracy z Liceum Akademickim przy Zespole Szkół UMK  

w Toruniu oraz Technikum działającym w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łuka-

siewicza w Płocku, a także Zespołem Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krako-

wie.

150 zł 947
liczba absolwentów 

programu  
„Mistrzowie Chemii” 

kwota  
kieszonkowego  

dla stypendystów na 
wydatki związane  

z nauką

obecni stypendyści 
programu  

„Mistrzowie Chemii”



Programy grantowe3.
W 2019 r. Fundacja ORLEN podobnie jak  

w roku poprzednim prowadziła trzy 

programy grantowe. Obok dobrze zna-

nego już przez naszych beneficjantów,  

bo obecnego od 15 lat programu „ORLEN dla 

Strażaków”, także dwa programy zainauguro-

wane w 2018  r. – „Moje miejsce na Ziemi” za-

chęcający lokalne społeczności do dokony-

wania pozytywnych zmian w ich najbliższym 

otoczeniu oraz „Czuwamy! Pamiętamy!”,  

w ramach którego fundacje, stowarzyszenia 

czy lokalne instytucje przywracają pamięć  

o narodowych bohaterach, odnawiając 

miejsca pamięci często zapomnianych boha-

terów lokalnych walk o niepodległość Polski.

Cieszy nas, że dwa nowe programy zyskały 

dużą popularność. W tym roku wpłynęło do nas 

dużo więcej zgłoszeń niż przy ich pierwszych  

edycjach. Programy te były dla całego zespo-

łu Fundacji ORLEN okazją do wielu spotkań  

ze społecznikami i przedstawicielami lokal-

nych organizacji – zwłaszcza z małych miast 

i wsi. Te spotkania pozwoliły nam jeszcze le-

piej poznać potrzeby naszych beneficjentów  

i na nie odpowiedzieć.
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„Moje miejsce na Ziemi”

W 2019 r. odbyła się II edycja tego ogólnopolskiego konkursu grantowego skierowanego  

do lokalnych organizacji, które mają pomysł na projekt skierowany do swoich społecz-

ności. 

„Moje miejsce na Ziemi” to nasz największy program grantowy. W minionym roku doceniliśmy 

276 organizacji. Ze względu na dużą liczbę bardzo wysoko ocenionych przez ekspertów pro-

jektów zdecydowaliśmy się już w trakcie trwania konkursu zwiększyć pulę grantów o dodatko-

we 100 tys. zł. Wszystkim zwycięskim organizacjom udzieliliśmy wsparcia w łącznej wysokości  

2,1 mln zł.
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Środki na realizację zaproponowanego projektu w wysokości 4–15 tys. zł otrzymały m.in. sto-

warzyszenia, koła gospodyń wiejskich, szkoły, biblioteki, kluby sportowe czy parafie. Inicjatywy 

mające na celu rozwój lokalnych społeczności oceniają niezależni eksperci. Finalnie wnioski 

rozpatruje Komisja Programowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Fundacji ORLEN i PKN 

ORLEN.

Naborowi wniosków towarzyszyło 50 spotkań na stacjach paliw ORLEN w całej Polsce. Pod-

czas nich mieszkańcy mogli nie tylko kreatywnie spędzić czas, ale przede wszystkim poznać 

zasady programu, omówić swój pomysł na projekt i na miejscu wypełnić wniosek. Podczas pię-

ciu wakacyjnych tygodni strefę „Mojego miejsca na Ziemi” odwiedziło aż 18 tys. podróżnych.  

Do Fundacji ORLEN wpłynęła rekordowa liczba ponad 2,1 tys. wniosków. 

Zależało nam szczególnie na tym, żeby do działania pobudzić mieszkańców wsi i małych miast. 

Dialog społeczny, pomoc lokalnym organizacjom w działaniu, rozwoju, dotarciu do drugiego 

człowieka wpisują się w strategię CSR PKN ORLEN. Efekt przerósł nasze oczekiwania. Blisko  

50 proc. laureatów to organizacje wiejskie, 25 proc. to podmioty z miejscowości do 20 tys. 

mieszkańców.
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Co trzeci doceniony przez nas projekt dotyczy obszaru edukacji, kultury i sztuki.  

Blisko 50 to działania na rzecz ekologii. Ze zwycięzcami konkursu grantowego „Moje miejsce 

na Ziemi” spotkaliśmy się w październiku 2019 r. na uroczystej gali. Wybrane przez nas projekty 

muszą zostać zrealizowane do 14 czerwca 2020 r. 

Wśród wyróżnionych przez nas inicjatyw znalazły się zajęcia z programowania dla dzieci, sa-

dzenie przez uczniów drzew wokół ich szkoły, remont świetlicy wiejskiej, warsztaty z dietetykiem 

dla seniorów, szkolenie z pierwszej pomocy dla młodych rodziców, zakup strojów regionalnych 

przez Koło Gospodyń Wiejskich.

W gronie zwycięzców znalazła się m.in. Szkoła Podstawowa w Tuławkach w województwie 

warmińsko-mazurskim. W ramach projektu „Szlakiem natury Warmii i Mazur” dzieci z klas 0–III  

będą poznawać przyrodę Warmii i Mazur i uczyć się ją chronić. Szkoła wśród kilkudziesięciu 

aktywności zaplanowała przyrodnicze wycieczki, zabawy dydaktyczne, dzięki którym dzieci na-

uczą się rozpoznawać drzewa i zwierzęta, wspólne robienie „Zielnika Warmii i Mazur”. Ucznio-

wie wezmą udział w akcji sprzątania okolicy, będą uczyć się właściwej segregacji odpadów, 

odwiedzą także Zakład Segregacji Śmieci w Olsztynie.

Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni nie tylko liczbą, ale i jakością wnio-

sków, jakie lokalne organizacje nadesłały do programu „Moje miejsce  

na Ziemi”. Cieszy nas, że druga edycja zmobilizowała jeszcze więcej osób  

do przygotowania projektów służących lokalnej społeczności. Tylko dzięki za-

angażowaniu, energii i pomysłowości lokalnych organizacji i działaczy może-

my wspólnie dokonać pozytywnej zmiany w ich miejscach na Ziemi.

Marta Soluch, Członek Zarządu Fundacji ORLEN
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Wśród laureatów programu „Moje miejsce 

na Ziemi” znalazło się także Stowarzyszenie  

Skaut z Lublina. Jego projekt „Teatrem bli-

żej” jest skierowany do 15-osobowej uzdol-

nionej artystycznie grupy dzieci i młodzieży  

z położonej w okolicy Lublina niewielkiej 

gminy Konopnica. Młodzież ta nie ma moż-

liwości udziału w warsztatach teatralnych  

w oddalonym Lublinie, nie ma też dostępu do 

kultury wysokiej. Stowarzyszenie zaplanowało 

dla nich warsztaty teatralne w ich miejscu za-

mieszkania, w budynku Szkoły Podstawowej 

w Radawczyku Drugim. Młodzież będzie roz-

wijać zainteresowania poprzez ciekawą formę 

teatru cieni. Stworzy spektakl opowiadający  

o emigracji Polaków do Francji w I połowie XX 

w. i wystawi go przed lokalną publicznością.  

W ramach projektu młodzież nawiąże współ-

pracę z rówieśnikami z Francji z klasy drama-

tycznej, z terenów największej emigracji Pola-

ków po I wojnie światowej. Obie grupy będą 

równolegle tworzyć własne przedstawienia. 

Stowarzyszenie Skaut liczy, że w przyszłym 

roku grupie teatralnej z Konopnicy uda się 

wystawić sztukę przed widownią polonijną  

we Francji.   

2,1  
mln zł 2,1 tys.

276
liczba wybranych  
i nagrodzonych 

 grantami projektów

budżet konkursu 
grantowego „Moje 
miejsce na Ziemi”

liczba złożonych 
wniosków

Przedmieście Oławskie to osiedle położone we wschodniej części Wrocławia. Nagrodzone 

grantem tamtejsze Stowarzyszenie Przedmieście Oławskie zaproponowało projekt „Moje 

Przedmieście wczoraj i dziś”. Stowarzyszenie wspólnie z mieszkańcami planuje stworzyć al-

bum oraz przenośną wystawę o życiu w powojennym i współczesnym Przedmieściu Oławskim.  

Autorzy projektu będą łączyć pokolenia mieszkańców, zbierając wspomnienia o życiu dzielnicy 

i digitalizując stare zdjęcia i robiąc – w ramach warsztatów fotograficznych – te całkiem współ-

czesne. Finałowa wystawa projektu będzie okazją do spotkania i integracji mieszkańców.
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„ORLEN dla Strażaków”

Od 19 lat wspieramy jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej. W 2019 r.  

249 jednostek wsparliśmy kwotą ponad 2 mln zł. Fundusze te zostały przeznaczone na za-

kup niezbędnego strażakom sprzętu. Dzięki systematycznemu wsparciu Fundacji ORLEN w cią-

gu ostatnich dwóch dekad jednostki strażackie udało się wyposażyć w sprzęt niezbędny do walki  

z pożarami, klęskami żywiołowymi, sprzęt ratownictwa drogowego, technicznego, medycznego,  

chemicznego, ekologicznego czy wysokościowego. Wyposażenie to posłużyło w niejednej  

akcji ratującej życie i zdrowie.

Kierujący działaniami ratowniczymi postanowił wprowadzić 

trzyosobową rotę poszukiwawczą. Jej zadaniem było jak naj-

szybsze odnalezienie matki i syna. Dzięki kamerze termowizyjnej, 

która umożliwia strażakom szybsze przeszukanie pomieszczeń, 

po kilku minutach odnajdują poszkodowanych. Ze względu 

na duże zadymienie budynku i trudności poszkodowanych  

z oddychaniem podejmują decyzję o ewakuacji przez okna  

na drugim piętrze przy użyciu drabiny podstawionej na ze-

wnątrz. Poszkodowanych udaje się sprowadzić na ziemię  

i udzielić im pomocy medycznej.

DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI ORLEN OSP W KARSINIE  
ZAKUPIŁO WYPOSAŻENIE OSOBISTE DLA 8 STRAŻAKÓW

AKCJE GAŚNICZE

OSP Karsin ewakuuje matkę  
z synem z płonącego budynku przy użyciu  

kamery termowizyjnej.



Sprawozdanie za rok 2019  - Opis działalności statutowej w 2019 r. 32

Problematyczne było dojście do zarzewia ognia, akcja początkowo była prowadzona z dużej 

odległości ze względu na wysoką temperaturę. Rozpoczęto gaszenie piekarni i pomieszczenia 

mieszkalnego. W celu dostania się na odległość pozwalającą na gaszenie konieczne było 

częściowe wyburzenie ogrodzenia. Następnie kilku druhów poprzez rozwinięcie kolejnej linii ga-

siło piekarnię. Druhowie udzielili pierwszej pomocy mieszkańcowi domu, który  po dojechaniu 

karetki pogotowia został przekazany  ratownikom medycznym.

Do akcji udało się sześciu strażaków z naszej jednostki. Po przybyciu na miejsce okazało się, 

że ogniem zajęte jest wnętrze hali oraz część dachu. Przystąpiliśmy do gaszenia pożaru wraz  

z innymi jednostkami. Na początku akcji odłączono zasilanie prądu, a dwóm poszkodowanym 

osobom pomocy udzielił wezwany na miejsce zdarzenia Zespół Ratownictwa Medycznego. 

Dwie nasze roty w natarciu gasiły budynek wewnątrz i jego dach. Pożar był bardzo trudny  

do opanowania z powodu dodatkowo silnego wiatru, ciągłego rozgorzenia elementów da-

chu, pod którym znajdowała się hala z piecem. Powróciliśmy do bazy po 1.00 w nocy i ogółem 

9 godz. akcji. Dzięki wytężonym działaniom i poświęceniu strażaków udało się uratować prak-

tycznie cały zakład produkcyjny.

OSP Czerniejów – by dotrzeć do mieszkańca, trzeba było wyburzyć ogrodzenie

OSP Trelkowo – dziewięciogodzinna akcja gaśnicza uratowała zakład produkcyjny 

DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI ORLEN OSP W CZERNIEJOWIE DOPOSAŻYŁO WÓZ BOJOWY  
JEDNOSTKI

DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI ORLEN OSP W TRELKOWIE ZAKUPIŁO SPRZĘT AED WRAZ  
Z ZESTAWEM TRENINGOWYM
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Nasza współpraca z jednostkami straży pożarnej nie ogranicza się jedynie do finansowania  

zakupu niezbędnego sprzętu. 

W minionym roku dzięki współpracy z Maltańską Służbą Medyczną zaprosiliśmy osiem jedno-

stek straży pożarnej na X Strażackie Manewry Ratownicze. 

22 zespoły strażackie mogły sprawdzić swoje umiejętności w licznych pozorowanych zadaniach 

ratowniczych. Uczestnicy zmierzyli się m.in. z zaskakującymi nocnymi zadaniami, w których waż-

ne były nie tylko umiejętności, ale też zdolność działania pod presją w nieprzewidywalnych wa-

runkach. Wydarzenie zakończyło się uroczystym wręczeniem nagród dla najlepszych zespołów. 

Wyróżniona została m.in. zaproszona przez Fundację ORLEN jednostka z Kolbuszowej Dolnej. 

Współpracując od lat z jednostkami straży pożarnej, zauważyliśmy potrzebę dokształcania  

strażaków w zakresie pozyskiwania środków finansowych i zarządzania projektami. 

W kwietniu 2019 zainaugurowaliśmy specjalny program bezpłatnych szkoleń dla Ochotniczych 

Straży Pożarnych. 

W minionym roku udało się przeszkolić 372 osoby z blisko 200 różnych organizacji. Szkolenia 

odbyły się w 13 województwach. Program szkoleń będzie kontynuowany w 2020 r.

Emocje po manewrach już opadły, zostały wspaniałe wspomnienia  

i ogromny bagaż doświadczenia. Chcieliśmy jeszcze raz bardzo podzię-

kować za to duże wyróżnienie. Pamiętajcie o nas!

Druhowie OSP Pustków
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Działalność OSP to najlepszy przykład funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.  

Tego typu jednostki są prawie w każdej miejscowości. Zajmują się nie tylko gaszeniem poża-

rów – aktywizują społeczność, dbają o podtrzymanie lokalnych tradycji, są animatorami kultury. 

Doceniając ich zaangażowanie, postanowiliśmy wyposażyć ich w wiedzę, która pozwoli im jeszcze 

skuteczniej pozyskiwać środki na projekty, a nawet zostanie lokalnymi ekspertami w tej dziedzinie.

Naszym (…) obowiązkiem jest utrzymanie i przekazanie następnym pokoleniom kwatery Ba-

talionu „Zośka”, pełnej wymownej symboliki, będącej świadectwem wielkiej ofiary kwiatu  

warszawskiej młodzieży, która nie zawahała się oddać życia w walce o Niepodległą Polskę. Brzo-

zowe krzyże zobowiązują kolejne pokolenia do pamięci o bohaterach.

Katarzyna Różycka, Prezes Fundacji ORLEN

Prof. Tytus Karlikowski, Honorowy Przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki  
nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”

„Czuwamy! Pamiętamy!”

W ramach tego programu lokalne organizacje wspieramy darowiznami na rzecz renowacji 

miejsc pamięci, uhonorowania bohaterów walk o ojczyznę. Program zainaugurowaliśmy  

w 2018 r. z okazji 100-lecia niepodległości Polski, przeznaczając dotację na renowację jednego 

z najbardziej rozpoznawalnych miejsc związanych z poległymi bohaterami Powstania Warszaw-

skiego – powstańcze mogiły z brzozowymi krzyżami na warszawskich Powązkach.

W tym jubileuszowym roku rozstrzygnęliśmy wnioski organizacji lokalnych z całej Polski,  

przyznając 11 z nich 15 grantów na zadbanie o miejsca pamięci w ich okolicy.

2  
mln zł 372

249
tyle jednostek 

strażackich udało się 
doposażyć w 2019 r.

to kwota wsparcia, 
jakiego udzielili-
śmy jednostkom 

strażackim na zakup 
sprzętu

tylu strażaków  
przeszkoliliśmy  

w dziedzinie pozyski-
wania funduszy  

i zarządzania  
projektami
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Pierwsza edycja programu „Czuwamy! Pamiętamy!” zosta-

ła entuzjastycznie przyjęta przez lokalne społeczności. Do-

cierało do nas wiele głosów o tym, jak wiele miejsc pamię-

ci w Polsce wymaga renowacji, a historia, która się za nimi 

kryje, czeka na odkrycie. Dlatego też zdecydowaliśmy się 

na kontynuowanie programu. Kwota wnioskowanej daro-

wizny nie mogła przekroczyć 7 tys. zł. O środki z programu 

„Czuwamy! Pamiętamy” mogły się ubiegać zarówno oso-

by prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej. 

Program realizowany przez Fundację ORLEN jest jednym 

z nielicznym konkursów grantowych, który docenia dzia-

łania na rzecz odszukania, stworzenia bądź rewitalizacji 

miejsc pamięci, a tym samym uświadamiania obywatelom 

ich odpowiedzialność za historię i pamięć.

W minionym roku przekazaliśmy granty 16 organizacjom, 

które zdecydowały, że zadbają o miejsca poświęcone 

bohaterom w swojej okolicy, a także zainteresują innych 

mieszkańców historią swojej małej ojczyzny.



Wśród nagrodzonych grantami w 2019 r. znalazły się m.in.:

  Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywogońcu. Odrestauruje mogiły trzech osób, które  

 zostały zaatakowane i rozstrzelane przez żandarmerię niemiecką w 1944 r. Strażacy  

 wymienią tablicę informacyjną w miejscu mordu oraz ustawią drogowskazy  

 dla turystów i mieszkańców. 

  Skauci Europy postanowili upamiętnić ucieczkę rotmistrza Witolda Pileckiego  

 z Auschwitz. Oznaczą szlak, którym poruszał się rotmistrz Pilecki.

  Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol zrewitalizuje Wzgórze Polaka w Panasówce.

  Gmina Rzeczenica zdecydowała się na odbudowe zniszczonego Miejsca Pamięci 

 pomordowanych podczas I wojny światowej mieszkańców Gwieździna.

  Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywogońcu wraz z Klubem Pasjonatów Historii Wsi  

 Mokrsko stworzy Miejsce Pamięci 13-letniego harcerza Edwarda Głąba. Był on pierwszą  

 ofiarą napaści hitlerowskiej na ziemię wieluńską w 1939 r.
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budżet programu 
„Czuwamy!  

Pamiętamy!”

maksymalna kwota 
dotacji na projekt  

w II edycji programu

100  
tys. zł

7 
tys. zł

3,5 
tys. zł

zwycięskie projekty 
II edycji programu 

„Czuwamy!  
Pamiętamy!”

maksymalna kwota 
dotacji na projekt  

w I edycji programu

16
zrealizowane 

projekty w I edycji 
programu „Czuwa-
my! Pamiętamy!”

14



Wolontariat pracowniczy4.
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Wolontariat pracowniczy działa w Grupie ORLEN już od 15 lat. Przez ten czas zaangażowa-

liśmy się w kilkadziesiąt długo- i krótkoterminowych projektów, których beneficjentami 

były tysiące osób. W 2019 r. postanowiliśmy znacznie rozwinąć wolontariat pracowniczy w Gru-

pie ORLEN. Zależy nam, by jeszcze bardziej uaktywnić naszych pracowników i zainspirować ich 

do pomocy innym zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. 

W minionym roku wystartowaliśmy z nową odsłoną Programu Wolontariatu Pracowniczego. 

Obecnie pracownicy Grupy ORLEN, którzy chcą podjąć aktywność wolontariacką, 

mogą zrobić to w dwojaki sposób:

  wziąć udział w aktywnościach przygotowanych przez Fundację ORLEN

  zgłosić do Fundacji własny projekt inicjatywy wolontariackiej i uzyskać dotację  

 na jego realizację.

Daliśmy pracownikom możliwość inicjowania działań wolontariackich, prowadzenia akcji  

według ich pomysłu. Projekt działania mogą zgłosić do Fundacji ORLEN, skonsultować i dopra-

cować go z pomocą koordynatora Programu Wolontariatu Pracowniczego z naszej Fundacji  

i otrzymać grant na realizację swojego pomysłu w maksymalnej wysokości 3 tys. zł. 

Nowością jest także Konkurs na Wolontariat Roku, którego zwieńczeniem jest Gala Wolonta-

riatu Pracowniczego. W powszechnym głosowaniu pracowników spośród wszystkich inicjatyw 

wolontariackich z 2019 r. wybrano te, które zyskały największe uznanie. Na uroczystej gali, która 

połączona była z obchodami dnia wolontariusza, odbyło się ogłoszenie wyników połączone  

z wręczeniem nagród – specjalnie zaprojektowanych statuetek oraz czeków mających wes-

przeć kolejne akcje wolontariackie.

W ramach zorganizowanej przez Fundację akcji nasi wolontariusze pomalowali trzy pomiesz-

czenia w przedszkolu ośrodka w Laskach: dwie sale zabaw dla dzieci oraz przedsionek. 

Wybrane akcje wolontariackie zorganizowane  
przez Fundację ORLEN w 2019 r.

Luty 2019 r.  – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

dla Dzieci Niewidomych w Laskach
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W wolontariacie wzięło udział 19 osób – pracownicy PKN ORLEN, Spółek Grupy Kapitałowej 

ORLEN oraz Fundacji ORLEN.

Wolontariat Pracowniczy akcja w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 
Niewidomych w Laskach. Wolontariusze odnowili sale przedszkolne, przygotowali 

specjalną ściankę sensoryczną oraz pomoce dydaktyczne dla dzieci.

Fundacja ORLEN wraz z  Biurem Ochrony Środowiska, Zakładem PTA we Włocławku  przy współ-

pracy z Sekretariatem Programu „Odpowiedzialność i Troska” po raz szósty zaprosiła wolonta-

riuszy Grupy ORLEN wraz z rodzinami i znajomymi do udziału w akcji „Drzewko za butelkę”. 

W tym roku wolontariusze porządkowali tereny nad Jeziorem Górskim w okolicach Płocka,  

a także nad jeziorem Łuba w okolicach Włocławka. Wolontariusze podzieleni na grupy prze-

mierzali wyznaczone tereny i zbierali śmieci. W obu miejscach zebrano w sumie 13 tys. litrów 

śmieci oraz opony i inne duże przedmioty.

Na zakończenie działań na wolontariuszy w obu lokalizacjach czekał EKO-piknik, w ramach 

którego najmłodsi wolontariusze poprzez gry i zabawy zdobywali wiedzę o przyrodzie i ekologii. 

W tegorocznej akcji „Drzewko za butelkę” udział wzięło 150 wolontariuszy PKN ORLEN wraz  

z rodzinami. Mogli także zrobić „las w słoiku”. Tradycją tej akcji jest to, że uczestnicy na zakoń-

czenie dostają sadzonkę drzewka do posadzenia. Tak było też i tym razem.

Maj 2019 r.  – akcja „Drzewko za butelkę”, porządkowania terenów 

 w okolicach Płocka i Włocławka



Wolontariat projekt „Drzewko za butelkę”. W piątek 31 maja już po raz szósty wolontariusze 
ORLENU wzięli udział w akcji „Drzewko za butelkę”. Tym razem porządkowali tereny w dwóch 
lokalizacjach: w okolicach Płocka nad Jeziorem Górskim (obszar gminy Łąck – wieś Grabina) 
 i w okolicach Włocławka nad jeziorem Łuba (obszar Nadleśnictwa Włocławek).
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Fundacja ORLEN w tym roku zaproponowała wolontariuszom włączenie się w dzieło pomocy 

Rodzinnym Domom Dziecka, które wspiera od 18 lat. Pracownicy PKN ORLEN oraz Spółek Gru-

py Kapitałowej ORLEN zostali zaproszeni,  by podzielić się swoimi pasjami z podopiecznymi 

Fundacji  ORLEN z Rodzinnych Domów Dziecka, którzy wypoczywali na zorganizowanych przez 

Fundację turnusach wakacyjnych w Szeligach koło Ełku. 

Zaprosiliśmy pracowników do współtworzenia tego przedsięwzięcia w ramach Programu  

Wolontariatu Pracowniczego, wierząc, że wiele osób ma pasje, zainteresowania i umiejętności, 

którymi zechce podzielić się z innymi. 

Grupy wolontariuszy, które odpowiedziały na naszą propozycję, odwiedzały poszczególne  

turnusy z przygotowanymi dla naszych podopiecznych warsztatami. Propozycje były bar-

dzo różnorodne – od animacji, treningu aikido, doświadczeń chemicznych, ekomiasteczka,  

warsztatów pszczelarskich połączonych z wyrobem świec i budową hotelu dla owadów  

po wspólne gotowanie, strzelanie z łuku i czerpanie papieru.

Lipiec i sierpień 2019 r. – zajęcia dla dzieci podczas wakacyjnych  

turnusów dla Rodzinnych Domów Dziecka
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Możliwość poprowadzenia zajęć aikido dla dzieciaków z domów zastępczych była dla mnie 

dużą przygodą, odpowiedzialnością i frajdą. Przyznam, że na początku miałem dużo obaw 

– przede wszystkim, czy poradzę sobie emocjonalnie, w końcu były to dzieci mające trudną  sytu-

ację życiową. Na miejscu wszystkie wątpliwości minęły.

Z kolegami i koleżankami z Biura Rozwoju i Technologii miałam możliwość organizacji i popro-

wadzenia warsztatów chemicznych dla dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka. Obawy związane 

z brakiem zainteresowania dzieciaków (zakres wiekowy dzieci 2–16 lat) okazały się bezpodstawne. 

Zaangażowanie dzieciaków pokazało,  że warto angażować się w tego rodzaju inicjatywy i po-

pularyzować chemię wśród najmłodszych. Podczas warsztatów robiliśmy m.in. pastę do zębów  

dla słonia, która wywołała zdziwienie i szereg pytań, czy w PKN faktycznie produkujemy taką pa-

stę, chemiczną dymiącą ciuchcię, skittlesową tęczę czy wulkan, z którego wypływała lawa.

Roland Rychlik, wolontariusz Działu Analiz i Bezpieczeństwa

Anna Plis, wolontariuszka z Biura Rozwoju i Technologii 

W minionym  roku po raz pierwszy 

zaangażowaliśmy wolontariuszy 

do poprowadzenia warsztatów 

na organizowanych przez nas wa-

kacjach dla Rodzinnych Domów 

Dziecka. 

Akcja cieszyła się dużym zaintere-

sowaniem, a przygotowane war-

sztaty ciekawe i angażujące dla 

naszych podopiecznych, dlatego 

będziemy chcieli kontynuować  

te działania w kolejnym roku.

Więcej informacji na temat wakacyjnego wypoczynku dla Rodzinnych Domów Dziecka można 
znaleźć w rozdziale poświęconym wsparciu dla Rodzinnych Domów Dziecka

Wolontariat „Podziel się swoją pasją!”. Animacje, trening aikido, doświadczenia chemiczne, ekomiasteczko pełne 
przygód, zajęcia pszczelarskie, budowanie hoteli dla owadów, nauka strzelania z łuku i czerpania papieru, wspólne 
robienie świec, zajęcia plastyczne i wspólne gotowanie – te i inne atrakcje czekały na dzieci z Rodzinnych Domów 
Dziecka wypoczywające w Szeligach koło Ełku, a to wszystko dzięki wolontariuszom, którzy podzielili się pasjami 
z podopiecznymi Fundacji. 



Pracownicy warszawskiego biura 6 grudnia wzięli udział w warszta-
tach świątecznych, podczas których własnoręcznie wykonywali cho-
inkowe ozdoby i pluszowe misie. Podczas zaledwie 4 godzin warszta-
tów wyprodukowano kilkaset dekoracji i ponad 50 misiów. Ozdoby 
zawisnęły na świątecznych choinkach w Zakładzie Opiekuńczo-Lecz-
niczym Kraszewo-Czubaki, a pluszowe zabawki trafiły do ośrodka  
w Helenowie, który zajmuje się kompleksową edukacją i rehabilita-
cją niepełnosprawnych dzieci. 
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Odwiedzając pracowników PKN ORLEN z oka-

zji mikołajek, promowaliśmy Program Wolon-

tariatu Pracowniczego. Poprosiliśmy pracowni-

ków o wypełnienie ankiety na temat programu.  

Za każdą wypełnioną ankietę Fundacja  ORLEN 

przekazywała 5 zł na rzecz świątecznych paczek dla 

potrzebujących dzieci. 400 pracowników oddało 

nam swoje ankiety, dzięki czemu mogliśmy obda-

rować kilkudziesięcioro dzieci zestawami książek. 

W warszawskim biurze pracownicy brali udział 

w warsztatach robienia ozdób świątecznych  

i pluszowych misiów. Kilkaset ozdób i 50 mi-

siów trafiło do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  

w Kraszewie-Czubakach i do ośrodka w Heleno-

wie, który zajmuje się kompleksową edukacją  

i rehabilitacją niepełnosprawnych dzieci. 

W ramach akcji „Zostań pomocnikiem Święte-

go Mikołaja – spełnij marzenia” pracownicy or-

ganizowali zbiórki darów i pieniędzy na rzecz  

17 różnych miejsc: domów dziecka, domów po-

mocy społecznej czy schroniska dla zwierząt.  

Pomoc trafiła do ponad 650 potrzebujących osób,  

a w samą akcję zaangażowało się ponad 300 pra-

cowników.

Grudzień 2019 r. – warsztaty robienia ozdób i pluszaków przekazanych  

na cele charytatywne oraz akcja „Zostań pomocnikiem Świętego Mikołaja” 



Wśród zrealizowanych inicjatyw znalazły się: spartakiada dla dzieci z placówek opiekuńczo-

-wychowawczych, odnowienie pomnika pamięci ofiar II wojny światowej we Włocławku  

czy budowa wolier dla wiewiórek i ptaków w schronisku prowadzonym przez Fundację Wza-

jemnie Pomocni.

13 inicjatyw pracowników zostało nominowanych w zorganizowanym przez nas Konkursie  

na Wolontariat Roku. W głosowaniu pracownicy wybrali trzy najciekawsze. 

Choć 2019 r. był pierwszym rokiem, w którym pracownicy Grupy ORLEN mogli zgłosić inicja-

tywę wolontariatu pracowniczego i otrzymać od Fundacji  ORLEN dotację na jej realiza-

cję, to dzięki zaangażowaniu wolontariuszy udało się zrealizować 20 projektów. 
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Wolontariackie projekty zgłoszone przez pracowników  
Grupy ORLEN

Nagrodzeni i nominowani w Konkursie na Wolontariat Roku 2019 wolontariusze  
podczas pierwszej Gali Wolontariatu Pracowniczego.
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Najwięcej głosów zdobył projekt Odnowienia placu zabaw dla dzieci z placówki opiekuńczo-

-wychowawczej we Franciszkowie zrealizowany przez pracowników Działu Maszyn Wirują-

cych Petrochemii w Płocku. Wolontariusze zmodernizowali plac zabaw, boisko oraz miejsce  

do wypoczynku na świeżym powietrzu dla podopiecznych placówki. 

Dzięki ich zaangażowaniu w parku otaczającym placówkę postawiono też cztery nowe ławki  

i stół. Zwieńczeniem projektu był wspólny piknik z dziećmi i ich opiekunami.

Drugie miejsce w konkursie zajęli wolontariusze ORLEN Centrum Serwisowego z Opola. Wspar-

li opolską Fundację Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE, która działa na rzecz wszech-

stronnego rozwoju edukacyjnego i społecznego dzieci pełnosprawnych, niepełnosprawnych  

i wyjątkowo uzdolnionych. Wolontariusze pomogli w remoncie korytarza placówki. 

Zorganizowali także Dzień Dziecka, zabierając podopiecznych opolskiej fundacji do parku li-

nowego.

Na trzecim miejscu uplasowali się pracownicy Biura Ochrony Środowiska i Zakładu Wodno-

-Ściekowego, którzy wspólnie z leśnikami z Nadleśnictwa Płock posadzili las na terenie leśni-

ctwa Brwilno.

Zwycięzcy Konkursu na Wolontariat Roku 2019 wolontariusze z Działu Maszyn Wirujących Petrochemii – TPW, 
odbierający nagrodę za realizację projektu „Odnowienie placu zabaw dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-
-Wychowawczej we Franciszkowie”.



Podczas gali Konkursu na Wolontariat Roku przyznana został także nagroda specjalna. Wyróż-

nieniem Prezesa Zarządu PKN ORLEN została uhonorowana inicjatywa „Kino dla Seniorów”, 

w którą zaangażowało się Biuro Relacji z Otoczeniem oraz Zespół Promocji Projektów Lojal-

nościowych. Wolontariusze zorganizowali seans filmowy dla 180 seniorów z podwarszawskich 

miejscowości. Projekcji towarzyszyło szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, zasad ochrony 

przeciwpożarowej oraz postępowania w przypadku wystąpienia pożaru. Szkolenie przeprowa-

dzili druhowie z Zakładowej Straży Pożarnej.

Zwycięzcy Konkursu na Wolontariat Roku otrzymali pamiątkowe statuetki oraz darowizny, które 

przekazali na wskazany przez siebie cel charytatywny.
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Wolontariat projekt „Las dla przyszłych pokoleń”. Wolontariusze z Biura Ochrony Środowiska 
i Zakładu Wodno-Ściekowego pod czujnym okiem leśników z Nadleśnictwa Płock wspólnie 

posadzili las na terenie leśnictwa Brwilno. 

20 3 tys.
800

liczba pracowników,  
którzy w 2019 r. wzięli udział  

we wszystkich formach  
wolontariatu w Grupie ORLEN 

tyle własnych  
projektów  

zrealizowali  
wolontariusze 

kwota dotacji, jaką 
wspieraliśmy zespoły 

wolontariuszy  
w realizacji ich projektu
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Wolontariat Pracowniczy projekt „Zielonym do góry!” – stworzenie miniścieżki edukacyjnej. Akcja zrealizowa-
na przez pracowników Biura Ochrony Środowiska wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 20 w Płocku.

Wolontariat Pracowniczy akcja „Pomaganie jest super! Kolejna edycja wolontariatu pracowni-
czego ORLEN Asfalt”. Dzięki zaangażowaniu pracowników ORLEN Asfalt udało się odświeżyć 

reprezentacyjną salę w lokalnej bibliotece im. Wandy Chotomskiej w Płocku. 
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Program darowizn na cele zgodne  
ze statutem Fundacji 

5.

Jednym z działań Fundacji ORLEN jest wspieranie innych organizacji w realizacji wartościo-

wych projektów, które są zgodne z celami zawartymi w statucie Fundacji. W minionym roku 

przyznawaliśmy darowizny w ośmiu obszarach tematycznych. Poniżej prezentujemy wybrane 

wsparte przez nas projekty.

To fundacja Skarbu Państwa, której celem jest niesienie pomocy i wspieranie Polaków za-

mieszkałych w krajach byłego ZSRS i byłego bloku komunistycznego w Europie Środkowej 

i Wschodniej.

Fundacja ORLEN udzieliła organizacji darowizny na pomoc socjalną najbardziej potrzebują-

cym polskim środowiskom na Litwie (potrzebujące polskie rodziny z Podbrzezia na Litwie otrzy-

mały sprzęt AGD) oraz wsparcie polskich mediów na Litwie: Radia Znad Wilii (portal zw.lt) oraz 

Magazynu „Kurier Wileński”. 

1. Darowizny na pomoc społeczną

Fundacja Dorastaj z Nami 

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” 

To jedyna organizacja pozarządowa w Polsce, która od blisko 10 lat działa na rzecz pomocy 

dzieciom strażaków, ratowników górskich, żołnierzy, policjantów, którzy zginęli lub zostali 

ciężko ranni podczas pełnienia służby publicznej. Fundacja wspiera dzieci w okresie edukacji, 

udzielając im regularnej pomocy edukacyjnej, psychologicznej oraz finansowej.

Fundacja ORLEN udzieliła tej organizacji dotacji na rzecz realizacji kampanii społecznej  

„To wydarzyło się naprawdę”, której celem jest budowanie solidarności społecznej z dziećmi, 

których rodzice stracili zdrowie lub życie w trakcie pełnienia służby, oraz budowanie szacunku 

dla funkcjonariuszy służb publicznych.
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Pallotyńscy misjonarze pełniący posługę w Wene-

zueli, w parafii misyjnej znajdującej się w ubogiej 

dzielnicy Caracas w obliczu ogromnego kryzysu hu-

manitarnego zorganizowali punkt dożywiania dla 500 

potrzebujących rodzin. Fundacja ORLEN wsparła Pal-

lotyńską Fundację Misyjną Salvatti darowizną na do-

żywianie najuboższych.

Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti 

2. Darowizny na ochronę i promocję zdrowia

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka 

Fundacja Pasjonaci Życia 

Fundacja ORLEN wsparła przygotowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych oraz  

badań z zakresu profilaktyki nowotworowej w ramach „Miasteczka Zdrowia” w Płocku 

(czerwiec 2019 r.). Darowizna posłużyła także do zakupu specjalistycznego echokardiogramu  

dla Centrum Onkologii.

Jest związana z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, bezpośrednio wspiera Instytut w dzia-

łaniach na rzecz ochrony zdrowia pacjentów, promocji profilaktyki zdrowotnej dzieci, mło-

dzieży oraz kobiet w ciąży. Fundacja ORLEN przekazała instytucji darowiznę na wymianę łóżek  

dla pacjentów Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka.

Jest organizatorem Biegu po Nowe Życie, społecznej inicjatywy wsparcia transplantologii. 

Osoby ze świata filmu, teatru, muzyki i sportu, mediów oraz osoby żyjące dzięki przeszcze-

pionym narządom maszerują razem w sztafetach, promując idee transplantologii. Od momen-

tu powstania inicjatywy odbyło się 15 jej edycji. Fundacja ORLEN po raz drugi wsparła Bieg 

po Nowe Życie. W 2019 r. przekazana darowizna została wykorzystana na organizację Biegu 

(przygotowanie strefy wydarzenia i organizacja telewizyjnego spotkania z transplantologami  

i przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia).
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3. Darowizny na podtrzymanie tradycji narodowej

Fundacja Chorągiew Jazdy Rzeczypospolitej 

To organizacja zajmująca się rekonstrukcją historyczną głównie dotyczącą okresu XVII w. Fun-

dacja ORLEN wsparła projekt organizacji zatytułowany „Husaria – Najpiękniejsza i najgroźniej-

sza jazda świata”. Polega on na rekonstrukcji rzędów końskich z epoki baroku – m.in. wykonanie 

rekonstrukcji siodeł, ogłowi, podogoni, popręgów strzemion i napierśników końskich zgodnie 
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Polskie Stowarzyszenie Estradowe „POLEST” 

z istniejącą wiedzą i dokumentacją. Projekt ma na celu możliwość prezentacji spuścizny mate-

rialnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jego realizacja umożliwi pełniejsze przeprowadza-

nie żywych lekcji historii i rekonstrukcji historycznych.

Darowizna od Fundacji ORLEN została wykorzystana na organizację koncertu galowego pt. 

„Bo to Polska żyje w nas” w bazylice pw. Św. Krzyża w Warszawie z okazji rocznicy odzyska-

nia niepodległości. 

4. Darowizny na rzecz kultury 

ITAN Integracyjny Teatr Aktora Niewidomego 

To jedyny w Polsce profesjonalny teatr niewidomych. Pokazuje, że niewidomi nie są wyklu-

czeni z uprawiania zawodu aktora, integruje widzących i niewidzących, profesjonalistów  

i amatorów. Przez 15 lat teatr zagrał 1,3 tys. spektakli, angażując 25 niewidomych aktorów.  

W 2011 r. ITAN stracił swoją siedzibę przy ulicy Szewskiej w Krakowie po tym, jak urzędnicy roz-

wiązali z nimi umowę. Lata starań o własną scenę nie przynosiły efektu, przystanią dla artystów 

były salki parafialne kościoła św. Stanisława Kostki.
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Po latach bezskutecznej walki ekipa ITAN postanowiła zwrócić uwagę na swój problem, krę-

cąc serial – 13-odcinkowy dokument fabularyzowany „Pasjonaci”, którego historia jest oparta  

na doświadczeniach aktorów niewidomych i niedowidzących oraz ich najbliższych przyjaciół. 

Akcja zawiązuje się, gdy grupie tuż po castingu, a jeszcze przed pierwszą próbą spektaklu, 

zostaje odebrana scena. 

Fundacja ORLEN wsparła produkcję serialu „Pasjonaci”. Darowizna została przeznaczona  

na: wynagrodzenia dla aktorów niepełnosprawnych, aktorów profesjonalnych, ekipy filmowej, 

prace produkcyjne, wynajem sprzętu na plan filmowy, koszty wyżywienia na planie filmowym.

Serial miał swoją telewizyjną premierę w TVP 2 pod koniec grudnia 2019 r. 

Fundacja Panteon Narodowy 

Realizuje projekt pt. „Trzeba być Polski dużo przyszłej obywatelem”. W jego ramach w kryp-

tach kościoła św. Piotra i Pawła w Krakowie tworzy Panteon Narodowy. Jest on kontynuacją 

idei Krypty Zasłużonych na Skałce – miejscem spoczynku twórców narodowej kultury i nauki 

będącym naturalnym dopełnieniem nekropolii królewskiej na Wawelu oraz ważnym ośrodkiem 

podtrzymywania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości. 

Fundacja ORLEN przeznaczyła darowiznę na realizację zaplanowanych na 2019 r. elementów 

projektu. Należało do nich m.in.:

–  uhonorowanie trzech polskich matematyków, którzy złamali kod Enigmy – Mariana Rejew-

skiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego – poprzez postawienie jednego wspólnego 
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sarkofagu, do którego zostaną złożone urny z ziemią z miejsc pochówku lub śmierci kryptolo-

gów

– przeprowadzenia ogólnopolskiego konkursu literackiego „O życiu i osiągnięciach Karola  

Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego” – naukowców, wynalazców kaskadowej metody 

skraplania gazów – dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, i wszystkich klas 

szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

– przygotowanie wydawnictwa „Trzeba być Polski ‘dużo-przyszłej’ obywatelem”, w którym 

opublikowane zostały wykłady z konferencji „Uczeni czasów niewoli” i pięć nagrodzonych prac  

w konkursie literackim dotyczącym życia i osiągnięć Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblew-

skiego

– prezentacja wykopalisk archeologicznych na terenie przeznaczonym pod budowę pawilonu 

edukacyjnego Panteonu Narodowego

Fundacja Stefana Gierowskiego 

Fundacja Królewski Skład Solny Bobrowniki nad Wisłą 

Zajmuje się m.in. wspieraniem rozwoju kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem 

malarstwa, a zwłaszcza ochroną i promocją twórczości Stefana Gierowskiego. Gierowski 

uznawany jest za jednego z najważniejszych polskich malarzy drugiej połowy XX w., jednakże  

w okresie PRL nie miał możliwości prezentowania swojej sztuki za żelazną kurtyną. Z tego wzglę-

du Fundacji szczególnie zależy na prezentowaniu jego dorobku w europejskim kontekście. 

Fundacja ORLEN wsparła darowizną zorganizowaną w Warszawie wystawę „DEEP IMPACT 

– Stefan Gierowski i europejska awangarda lat 60.”. Sztukę Gierowskiego zaprezentowano  

na niej obok dzieł innych ważnych postaci europejskiej awangardy lat 60. XX w. Środki zostały 

wykorzystane na pokrycie kosztów transportu dzieł sztuki.

Jest właścicielem zabytku należącego do zespołu budynków po dawnym magazynie sol-

nym, który funkcjonował w Bobrownikach w latach 1752–1873. Jest to budynek z 1838 r., 

unikatowy w regionie, wpisany do rejestru zabytków. Fundacja planowała zorganizować w bu-

dynku muzeum historyczne, ale po pożarze z 2016 r. nie nadaje się on do użytku. Dużą część 

funduszy na remont historycznego gmachu przekazało Fundacji Ministerstwo Kultury i Dziedzi-

ctwa Narodowego. Darowizna Fundacji ORLEN dopełniła potrzebną kwotę wkładu własnego. 
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Fundacja Caritas Super Omnia Est

Powołana w celu upamiętnienia bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego oraz m.in. krze-

wienia postaw patriotycznych, popularyzacji polskiego dziedzictwa i kultury – zainicjowała 

projekt muzyczny poświęcony bł. Stefanowi W. Frelichowskiemu, skierowany przede wszystkim 

do młodzieży. Muzykę skomponował Darek Malejonek. Utwory opowiadają o życiu bł. Stefana 

W. Frelichowskiego – kapłana, harcerza, więźnia obozów koncentracyjnych Stutthof, Sachsen-

hausen, Dachau. Bł. Stefan W. Frelichowski organizował pomoc dla współwięźniów podczas 

epidemii tyfusu. Sam zaraził się chorobą i zmarł. W 2019 r. przypadła 20. rocznica jego beaty-

fikacji. 

Darowizna Fundacji ORLEN została przeznaczona na sfinansowanie projektu muzycznego. 

5. Darowizny na rzecz społeczności lokalnych

Ośrodek Kultury w Sejnach 

Fundacja ORLEN wsparła dotacją modernizację Ośrodka Kultury – zakup 130 foteli kinowych 

przytwierdzonych na stałe do podłogi, ekranu i głośników na salę widowiskową oraz podło-

gi baletowej na scenę. Przestarzałe wyposażenie ośrodka nie spełniało wymogów sanitarnych 

i standardów przeciwpożarowych. Zamknięcie ośrodka oznaczałoby odcięcie mieszkańców 

Sejn od uczestnictwa w kulturze. 
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Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej 

Fundacja ORLEN udzieliła Stowarzyszeniu dotacji na rzecz organizacji i promocji  IX Orszaku 

Trzech Króli w Płocku odbywającego się 6 stycznia 2020 r. Wydarzenie to na stałe zapisało  

się w kalendarzu imprez, gromadzi około 10 tys. uczestników i przyczynia się do integracji lokal-

nej społeczności wokół wartości chrześcijańskich i patriotycznych.

6. Darowizny na rzecz nauki, edukacji, wychowania

Fundacja „Dla Polonii” 

Organizacja prowadzi w Warsza-

wie szkołę z internatem, w któ-

rej uczą się potomkowie Polaków 

wysiedlonych na Wschód – Niepub-

liczne Kolegium św. Stanisława Kost-

ki. Szkoła rekrutuje najlepszych ucz-

niów spośród środowisk polonijnych 

na Wschodzie i zapewnia im edukację  

w Polsce, przyczyniając się do powrotu 

młodych Polaków do kraju przodków. 

Szkoła nie dysponuje własną siedzi-

bą, wynajmuje pomieszczenia lekcyjne  

i budynek internatu. 

W 2017 r. awaria hydrauliczna w wy-

najmowanych pomieszczeniach do-

prowadziła do ich zalania. Znisz-

czona została m.in. pracownia 

komputerowa, księgozbiór zgromadzony  

w bibliotece. 

Dzięki darowiźnie Fundacji ORLEN szkoła 

zakupiła niezbędny sprzęt komputerowy 

do pracowni informatycznej.
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Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 

Z okazji 30-lecia ZHR, drugiej największej organizacji harcerskiej w Polsce, związek zorgani-

zował zlot ok. 6 tys. polskich harcerek i harcerzy z kraju i z zagranicy. Podczas letniego wy-

poczynku młodzież uczestniczyła w bogatym programie wychowawczym, w wielu zajęciach, 

m.in. sportowych, artystycznych, przyrodniczych, krajoznawczych, historycznych. Harcerze  

w Rybakach koło Olsztyna rozbili harcerskie miasto. 

Wydarzenie trwające 10 dni było gigantycznym przedsięwzięciem logistycznym. Darowizna 

Fundacji ORLEN została przeznaczona na pokrycie kosztów programu, wyżywienie, transport  

i sprzęt ratowniczy.
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Fundacja Cyryla i Metodego 

Od 16 lat prowadzi Inicjatywę Tato.

Net, której celem jest pomoc  

w kształtowaniu postawy świadomego 

i odpowiedzialnego ojcostwa wśród 

współczesnych mężczyzn. 

Darowizna Fundacji ORLEN wsparła 

kampanię zachęcającą ojców do więk-

szego zaangażowania się w relacje  

z dziećmi; oraz organizację Forum 

Tato.Net – międzynarodowego spot-

kania 600 ojców, którzy wymieniali się 

doświadczeniami, uczyli się m.in. tego, 

jak poradzić sobie z wyzwaniem, jakim 

jest coraz częstsze zanurzanie się dzieci 

w wirtualny świat. Podczas paneli dys-

kutowali także o tym, jak  wprowadzać 

dzieci w realny świat – realizacji włas-

nych pasji, budowania relacji i rozwija-

nia niecyfrowych umiejętności. 

Fundacja Edukacji z Wartościami 

W okresie od kwietnia do czerwca 2019 r. fundacja realizowała projekt „Bez Barier” o tema-

tyce przeciwdziałania przestępczości i kształtowania właściwych postaw obywatelskich 

wśród dzieci w wieku szkolnym. Projekt polegał na organizacji w szkołach spotkań profilaktycz-

no-motywacyjnych, prowadzonych przez osobę niepełnosprawną, która przykładem swojego 

życia i twórczością inspiruje młodych ludzi do przezwyciężania trudności. Podczas trwania pro-

jektu spotkania odbyły się w 8 szkołach, autorzy projektu dotarli do około 1000 uczniów.

Warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym prowadzili Małgorzata i Dariusz Waszkiewiczowie. Małgo-

rzata Waszkiewicz od urodzenia jest osobą niepełnosprawną. Porażenie mózgowe spowodo-

wało u niej całkowity niedowład rąk, uniemożliwiło wyraźną wymowę. Małgorzata Waszkiewicz 

od dziecka posługuje się stopami – szyje nimi na maszynie, pisze długopisem i na komputerze, 

maluje. Spotkania w szkołach mają uwrażliwiać dzieci i młodzież na kwestię szacunku do włas-

nego życia i do drugiego człowieka.

Darowizna Fundacji ORLEN posłużyła do organizacji warsztatów w szkołach.
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Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Fundacja ORLEN przekazała darowiznę na zakup aparatury badawczej służącej badaniu 

głównie surowców i produktów naftowych w laboratoriach chemicznych oraz zakup dyge-

storiów laboratoryjnych do pracowni chemicznych Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petro-

chemii.

7. Darowizny na cele sportowe 

Klub Szachowy Hetman Płock 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Sacré Coeur w Tarnowie

Organizuje szkolenia szachowe dla dzieci i młodzieży, których celem jest rozwój osobowo-

-umysłowy dziecka. Gra w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi, kształci pamięć, 

umiejętności abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Klub 

przygotowuje młodych szachistów do zdobycia V, IV i III okręgowej kategorii szachowej. 

Darowizna Fundacji ORLEN została przeznaczona na zakup sprzętu do profesjonalnego prowa-

dzenia szkoleń i turniejów szachowych. 

Już od przedszkola wprowadza zajęcia wychowania fizycznego; placówka dysponowała jedną 

salą gimnastyczną wspólną dla przedszkolaków i uczniów. Fundacja ORLEN udzieliła dotacji 
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na budowę boiska do piłki ręcznej/nożnej oraz zintegrowanego z nim boiska do siatkówki.  

Z boiska korzystać będzie ok. 500 dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz dzieci z lokal-

nego środowiska.

8. Darowizny na rzecz ratownictwa i ochrony ludności

Włocławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

Fundacja ORLEN wsparła organiza-

cję dotacją na zakup samochodu 

ford ranger wraz ze skuterem i platfor-

mą ratowniczą. 

Dzięki zakupionemu sprzętowi grupa 

interwencyjna włocławskiego WOPR 

będzie mogła zabezpieczać akweny 

nie tylko we Włocławku, ale także w ca-

łym powiecie włocławskim. 



Inne działania6.
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„Miasteczko Zdrowia” dla mieszkańców Płocka i okolic

W 2019 r. Fundacja ORLEN zaangażowała się w program profilaktyki zdrowotnej skierowany  

do mieszkańców Płocka i okolic, zapraszając ich do „Miasteczka Zdrowia”. Na przygoto-

wanych przez nas stoiskach można było poddać się kilkunastu badaniom profilaktycznym, skon-

sultować się z lekarzem. Odwiedzający „Miasteczko Zdrowia” mieszkańcy mogli uzyskać poradę  

z zakresu dietetyki czy rzucania palenia, a także zdobyć wiedzę dotyczącą transplantacji i pod-

pisać deklarację dawcy organów.  

Wraz z PKN ORLEN i partnerami przygotowaliśmy dwie edycje „Miasteczka Zdrowia”:

  podczas Dni Chemika w Płocku 9 czerwca 2019 r. 

  w ORLEN Arenie w dniach 5–6 października 2019 r.

I edycja „Miasteczka Zdrowia” 

Akcja cieszyła się ogromną popularnością. Z badań skorzystało blisko 4 tys. osób. 

Mieszkańcy Płocka mieli możliwość m.in.:

– zmierzyć poziom cukru

– wykonać EKG i badanie oceniające wiek serca

– skorzystać z porady fizjoterapeutów 

– skonsultować się z onkologami 

– uzyskać informacje m.in. na temat badań profilaktycznych i wczesnego wykrywania i leczenia 

raka szyjki macicy, raka piersi, raka płuc

– zdobyć wiedzę o zdrowym stylu życia

– wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) poświadczającą ubezpiecze-

nie zdrowotne i dającą możliwość skorzystania z opieki zdrowotnej podczas podróży po innych 

krajach Unii Europejskiej.

II edycja „Miasteczka Zdrowia” 

Frekwencyjny sukces pierwszej edycji „Miasteczka Zdrowia” sprawił, że podczas II edycji wraz 

z kilkudziesięcioma partnerami przygotowaliśmy jeszcze więcej stoisk, na których można było 

wykonać badania i uzyskać poradę specjalistów. Mieszkańcy skorzystali z 6 tys. badań i konsul-

tacji. Płocczanie mogli m.in.: 

– zbadać słuch

– zrobić badania krwi (glukoza, cholesterol)
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– skorzystać z mammografii, cytologii, spirometrii

– skorzystać z wizyty u stomatologa w Dentobusie

– zrobić EKG i skonsultować się z kardiologiem Instytutu Kardiologii

– skonsultować się z onkologiem z Instytutu Centrum Onkologii

– zrobić badanie dermatoskopem

– skonsultować się ze specjalistami Centrum Zdrowia Dziecka

– uzyskać poradę z zakresu dietetyki

– skorzystać z poradni pomocy palącym

–  skonsultować się ze specjalistami Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc 

– skonsultować się z psychologiem

– uzyskać poradę fizjoterapeuty

– zdobyć wiedzę dotyczącą przeszczepów

– założyć profil zaufany

– wyrobić kartę EKUZ.

W związku z dużym zainteresowaniem będziemy kontynuować te działania w 2020 r.
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FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJIV.

1. W okresie sprawozdawczym (2019 r.) przychody Fundacji wyniosły  46 036 784,56 zł

(słownie: czterdzieści sześć milionów trzydzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt

cztery zł 56/100).

2. W okresie sprawozdawczym wydatki Fundacji wyniosły 36 643 876,65 zł (słownie:

trzydzieści sześć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt

sześć zł 65/100), w tym:

• kwota wydatków na realizację celów statutowych wyniosła 35 347 364,75 zł

(słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta

sześćdziesiąt cztery zł 75/100), co stanowi 96,46% ogółu poniesionych wydatków,

• kwota wydatków na pokrycie kosztów administracyjnych wyniosła 1 296 511,90 zł

(słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jedenaście zł 90/100),

co stanowi 3,54% ogółu poniesionych wydatków.

Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość:

PRZYCHODY OGÓŁEM:   46 036 784,56 zł

1. Przychody finansowe:  72 756,90 zł

w tym Przychody z lokat PLN:  72 756,90 zł

2. Przychody statutowe:   45 963 753,66 zł

w tym: 

Darowizny PKN ORLEN 35 212 342,29 zł

Darowizny Członków Rad Nadzorczych Spółek 

Grupy Kapitałowej ORLEN
299,23 zł

Darowizny Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN 9 905 349,00 zł

Darowizny rzeczowe 104 587,00 zł

Środki z alokacji 1% podatku od osób fizycznych 333 099,83 zł

Darowizny od osób fizycznych 9 800,00 zł

Darowizny pozostałe osoby prawne 184 696,00 zł

Zwroty darowizn z tytułu rozliczenia umów 213 580,31 zł

3. Pozostałe przychody operacyjne: 274,00 zł

Wszystkie przychody Fundacji uzyskano w formie bezgotówkowej, przelewami na rachunki bankowe. 
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KOSZTY OGÓŁEM: 36 643 876,65 ZŁ

1. Koszty działalności statutowej: 35 347 364,75 zł

Koszty bezpośrednio związane z realizacją zadań statutowych w 2019 r.: 

34 314 728,56 zł

Wsparcie Rodzinnych Domów Dziecka 1 116 045,32 zł

Programy stypendialne 2 644 575,56 zł

Program kultura, nauka, tradycje narodowe 7 818 393,90 zł

Program bezpieczeństwo, ratownictwo i ochrona ludności 3 434 048,43 zł

Program ochrona i promocja zdrowia 4 915 031,17 zł

Program pomoc społeczna i społeczności lokalne 10 685 147,36 zł

Program kultura fizyczna i sport 1 578 132,71 zł

Program nauka, edukacja, wychowanie 2 611 414,39 zł

Program wolontariat 273 417,20 zł

Inne działania statutowe 271 158,62 zł

2. Koszty ogólnego zarządu (administracyjne): 1 296 511,90 zł

Zużycie materiałów i energii 30 989,51 zł

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 051 713,87 zł

Amortyzacja 136 598,07 zł

Usługi obce 77 210,45 zł

3. Koszty finansowe: 118 886,77 zł

Różnice kursowe (per saldo) 116 863,77 zł

Odsetki  2 023,00 zł

4. Pozostałe koszty operacyjne: 5 000,00 zł

Wszystkie koszty były pokrywane w formie bezgotówkowej, przelewami z rachunków bankowych Fundacji.
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Pozostałe informacje o Fundacji:

1. W roku 2019 Fundacja zatrudniała następujących pracowników:

1) I Członek Zarządu – pełen etat

2) II Członek Zarządu – pełen etat

3) Kierownik ds. komunikacji – pełen etat

4) Główna Księgowy / Kierownik Działu Finansowo – Administracyjno

– Księgowego  – pełen etat

5) Koordynator Programu – pełen etat

6) Koordynator Programu – pełen etat

7) Koordynator Programu – pełen etat

8) Koordynator Programu – pełen etat

9) Koordynator Programu – pełen etat

10) Młodszy specjalista – pełen etat

11) Młodszy specjalista – pełen etat

12) Młodsza księgowa – pełen etat

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację wyniosła:

643 427,94 zł, w tym:

523 083,49 zł  stanowią wynagrodzenia,  

107 444,45 zł stanowią premie, 

12 900,00 zł stanowią inne świadczenia. 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych Prezesowi Zarządu wyniosła rocznie:

0,00 zł, w tym: 

0,00 zł stanowią wynagrodzenia  

0,00 zł stanowią premie    

0,00 zł stanowią inne świadczenia.       

Prezes Zarządu w 2019 r. nie pobierał wynagrodzenia ze środków Fundacji. 

Członkowie Rady Fundacji sprawowali swoje funkcje społecznie. 
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Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych Członkom Zarządu wyniosła rocznie:

165 422,25 zł, w tym: 

163 672,25 zł stanowią wynagrodzenia  

0,00 zł stanowią premie    

1 750,00 zł stanowią inne świadczenia.    

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych z tytułu umów cywilnoprawnych wyniosła 

rocznie 138 145,50 zł. 

3. W roku 2019 Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek.

4. Środki pieniężne na rachunkach bankowych (w dniu 31.12.2019 r.) w Alior Bank SA

wynosiły 12 088 870,71 zł.

5. Fundacja nie nabyła obligacji ani akcji.

6. Fundacja nie nabyła nieruchomości.

7. W 2019 r. Fundacja nabyła środki trwałe w postaci laptopów, telefonów komórkowych,

szafy pancernej oraz projektora.

8. Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 12 257 751,93 zł, a wartość

zobowiązań wynosiła 421 948,11  zł.

9. Fundacja nie wykonywała żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe

i samorządowe.

10. 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,

1499 i 2215).

11. Fundacja ORLEN w 2019 r. nie przyjęła ani nie dokonała płatności w gotówce o wartości

równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro.

12. Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązanie podatkowe Fundacji z tytułu podatku

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

wynosiło 19 138 zł. Ponadto Fundacja sporządza deklaracje CIT 8, CIT 8/0, CIT D, które

wraz ze sprawozdaniem finansowym składane są w Urzędzie Skarbowym w Płocku.

13. W 2019 r. w Fundacji nie przeprowadzono żadnej kontroli zewnętrznej.

14. Kserokopie uchwał zarządu Fundacji podjętych w 2019  r. stanowią załącznik

do sprawozdania.
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Opracowano w Fundacji ORLEN

Kinga Szewczyk
Członek Zarządu 
Fundacji ORLEN

Marta Soluch
Członek Zarządu 
Fundacji ORLEN

Katarzyna Różycka
Prezes Zarządu  

Fundacji ORLEN


