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_________________ 

(data i miejscowość)  

 

WNIOSEK 

O UDZIELENIE DAROWIZNY ZE ŚRODKÓW FUNDACJI „ORLEN - DAR SERCA” 

(dla wnioskodawców będących osobami fizycznymi) 

 

I. Dane Wnioskodawcy:  

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….................................................. 

Adres: ……………………………………………………………………………............................................... 

E-mail: ……………………………………………………………………………................................................ 

Telefon:……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Czy osoba zwracała się z prośbą o darowiznę do Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” lub do PKN 
ORLEN S.A. lub do spółek Grupy Kapitałowej ORLEN? (ile razy, kiedy i na jaki cel) 

………………………………………………………………………………….................................................. 

Czy osoba dostała już dofinansowanie ze środków Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” lub od PKN 
ORLEN S.A. lub od spółek Grupy Kapitałowej ORLEN? (ile razy, kiedy, w jakiej postaci i na jaki cel) 

…………………………………………………………………………………................................................... 

Czy osoba rozliczyła się z przyznanych środków? (jeżeli był taki wymóg) 

…………………………………………………………………………………................................................... 

 

II. Kwota darowizny, o jaką Wnioskodawca występuje ze wskazaniem jej przeznaczenia (jeżeli 
Wnioskodawca występuje o darowiznę rzeczową prosimy o wskazanie przedmiotu darowizny oraz,                
o ile jest to możliwe, jej wartości):  

 

Kwota: ……………………… (słownie: …………………………………………..........................................) 

Przeznaczenie: 
………………………………………………………………….........................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

 

Uzasadnienie: (prosimy o uzasadnienie celu na jaki ma być przyznana darowizna)  

………………………………………………………………….........................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Ramowy budżet programu, na który przeznaczona będzie darowizna:  

Koszt całkowity…………………………………… PLN                 100 % 

Uzyskane dotacje ………………………………… PLN …………….. % 

Udział własny …………………………………….. PLN …………….. % 

Kwota brakująca ………………………………….. PLN …………….. % 

 

Referencje: (prosimy o wymienienie osób, instytucji zaangażowanych w projekt, osób lub instytucji, od 
których osoba dostawała już wsparcie - nazwa organizacji, adres, telefon, osoba kontaktowa)  

.....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

Inne źródła finansowania: (organizacje i/lub osoby oraz otrzymane lub obiecane kwoty)  

.....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych w związku z ubieganiem się                    
o przyznanie darowizny, w celu realizacji niniejszego wniosku, w tym na weryfikację informacji 
ujawnionych w punkcie I niniejszego wniosku w zakresie niezbędnym do ustalenia czy ubiegałam/em 
się, otrzymałam/em i rozliczyła/em darowiznę otrzymaną z środków PKN ORLEN S.A. lub spółek                  
z Grupy Kapitałowej ORLEN. 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem Przyznawania Darowizn Fundacji „ORLEN - DAR 
SERCA” i akceptuję jego treść.  

 

 

Załączniki do wniosku o darowiznę (dokumenty potwierdzające zasadność ubiegania się o darowiznę): 

 

1. ………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………….. 

_______________________ 

(data i czytelny podpis Wnioskodawcy)  
 
 

Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku z ubieganiem się o przyznanie darowizny 
jest Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” (ul. Chemików 7, 09-411 Płock). Dane przetwarzane są w celu 
rozpatrzenia i ewentualnej realizacji wniosku. Dane w zakresie imienia, nazwiska i informacji 
o złożeniu wniosku mogą być udostępnione PKN ORLEN S.A. lub spółkom z Grupy Kapitałowej 
ORLEN, w celu ustalenia czy Wnioskodawca ubiegał się, otrzymał i rozliczył darowiznę. 

Osobie, której dane dotyczą lub ją reprezentującej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla rozpatrzenia wniosku.  
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