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Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Regulamin zakładania, obsługi i zamykania kont imiennych prowadzonych przez Fundację 

„Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” we Wrocławiu, zwany dalej Regulaminem, 

ustala porządek dotyczący dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na kontach 

imiennych, otwartych staraniem rodziców lub opiekunów prawnych dziecka dotkniętego 

chorobą nowotworową, przy akceptacji Fundacji.  

Regulamin ustala ponadto sposób wykorzystania zgromadzonych środków, ich rozliczenia 

oraz zamknięcia konta.  

 

§2 

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 

1. Fundacja – Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” 

2. Klinika – Klinika transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej 

Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ul. Bujwida 44. 

3. Konto imienne – rachunek wewnętrzny założony w systemie informatycznym 

Fundacji prowadzony na rzecz dziecka z chorobą nowotworową w celu gromadzenia 

środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji. 

4. Dysponent konta imiennego – rodzic lub opiekun prawny dziecka z chorobą 

nowotworową. 

5. Dziecko – osoba, która nie ukończyła 18 lat i nie uzyskała pełni praw publicznych. 

 

 

§3 

W zakresie stwierdzenia zgodności wykorzystania środków z celami, dla których 

ustanowiono Fundację zastosowanie mają: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1991 roku o fundacjach 

(Dz. U. 1991 nr 16 poz. 203 ze zm.) oraz Statut Fundacji. 
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Rozdział II 

OBSŁUGA KONT IMIENNYCH 

 

§4 

Środki pieniężne zgromadzone na koncie imiennym określone w §1 Regulaminu stanowią 

własność Fundacji i podlegają  kontroli przez Prezesa Zarządu. 

 

§5 

1. Fundacja ma obowiązek zapoznania z treścią niniejszego Regulaminu każdego rodzica 

lub opiekuna prawnego zainteresowanego otwarciem konta imiennego z 

przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację dziecka dotkniętego chorobą 

nowotworową. 

1a. Konto imienne może zostać założone dla dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia. 

Za pozyskiwanie środków wpływających na konto imienne odpowiadają rodzice lub 

opiekunowie prawni dziecka, na rzecz którego otwarte zostało konto. Fundacja nie 

uczestniczy w gromadzeniu środków na konkretne konto imienne. 

2. Otwarcie konta imiennego następuje z chwilą podpisania i wypełnienia przez rodzica 

lub opiekuna prawnego „Wniosku o założenie konta imiennego” (załącznik nr 1 do 

Regulaminu) oraz „Oświadczenia o zaakceptowaniu warunków niniejszego 

Regulaminu” (załącznik nr 2 do Regulaminu). Po uruchomieniu konta imiennego 

Fundacja wydaje zaświadczenia potwierdzające przynależność podopiecznego do 

Fundacji. 

3. Do Wniosku oraz Oświadczenia należy ponadto dołączyć: 

 Zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę i przebieg dotychczasowego 

leczenia, wystawione przez lekarza prowadzącego. 

4. W chwili sporządzania pisemnej akceptacji niniejszego Regulaminu, dysponent konta 

imiennego określa osoby upoważnione do pobierania środków w ramach zwrotu 

kosztów poniesionych na leczenie i rehabilitację oraz hasło celem identyfikacji w 

kontaktach z pracownikami Fundacji.  

5. W przypadku nie uzupełnienia i nie dostarczenia w pełni wymaganych dokumentów, 

Fundacja do czasu ich dostarczenia, wstrzyma się z otwarciem konta imiennego.  

6. Informacje o stanie konta  imiennego udzielane są jedynie prawnemu opiekunowi 

dziecka, dla którego dane konto imienne jest prowadzone. 
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§6 

1. Wydatki z konta imiennego powinny zostać przeznaczone na cele określone w 

Regulaminie oraz Statucie Fundacji, w szczególności pozostawać w związku z celem, 

na który zostały zgromadzone (leczenie dziecka dotkniętego chorobą nowotworową).  

1.a Z zastrzeżeniem ustępu 1.c, na koniec każdego roku kalendarzowego Rada Fundacji 

jest uprawniona do przeznaczenia na budowę nowej siedziby Klinki do 30 % środków 

znajdujących się na kontach imiennych, jeśli dotychczasowe leczenie oraz rokowania 

lekarskie na przyszłość dla dziecka dla którego prowadzone jest konto imienne, 

uzasadniają przypuszczenie, iż zgromadzone na koncie środki nie zostaną w całości 

wykorzystane na potrzeby tego dziecka.  

1 b. Każdy z Dysponentów istniejącego konta imiennego do dnia 25 marca 2010 r. 

zostanie poinformowany przez Fundację listem poleconym o przeznaczeniu na 

budowę nowej Kliniki do 30% środków znajdujących się na koncie Dziecka. Jeśli w 

ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o nowym przeznaczeniu środków, 

Fundacja nie otrzyma pisemnego sprzeciwu  na zmianę przeznaczenia zgromadzonych 

środków, oznaczać będzie to akceptację przez Dysponenta konta imiennego na 

rozdysponowanie środków na subkoncie na budowę nowej siedziby Kliniki. 

1 c. W razie nawrotu choroby lub wzrostu kosztów leczenie dziecka, o którym mowa w 

ust 1.a, Fundacja niezwłocznie po otrzymaniu informacji o konieczności poniesienia 

kosztów na leczenie dziecka przewyższających kwotę aktualnie zgromadzoną na 

koncie imiennym, z własnych środków zwraca kwoty pobrane z konta imiennego w 

trybie określonym w ust 1.a powyżej, nie więcej jednak niż do kwoty przeznaczanej z 

danego konta imiennego na budowę nowej siedziby Kliniki.” 

1 d. Dysponent konta imiennego może - za zgodą Fundacji - przeznaczyć na budowę 

nowej siedziby Kliniki odpis w wysokości wyższej niż 30%. 

1 e. Środki znajdujące się na kontach imiennych nie podlegają oprocentowaniu. 

2. Wypłata środków z konta imiennego na rzecz dysponenta konta imiennego na leczenie 

dziecka z chorobą nowotworową może nastąpić z tytułu: 

2.1 Zwrotu poniesionych kosztów za zakup środków farmakologicznych i innych (o 

ile pozostają w związku z leczeniem choroby nowotworowej). 

2.2 Zwrotu poniesionych kosztów przewozu pacjenta z miejsca zamieszkania do 

ośrodka medycznego, w którym wykonywane są badania, prowadzona jest terapia 

lub rehabilitacja.  
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2.3 Zwrotu poniesionych kosztów za wizyty w specjalistycznych ośrodkach lub 

gabinetach medycznych krajowych i zagranicznych oraz doraźna pomoc 

medyczna. 

2.4 Zwrotu poniesionych kosztów za noclegi opiekuna pacjenta w miejscu 

przeznaczonym dla podopiecznych Fundacji, na oddziale Kliniki lub na terenie 

innej placówki medycznej lub innym zaakceptowanym przez Fundację.  

2.5 Zwrotu poniesionych kosztów za środki higieniczne i inne, o ile są wymagane 

poprzez reżim sanitarny oddziału lub zalecone przez lekarza prowadzącego. 

2.6 Zwrotu poniesionych kosztów za przeprowadzenie leczenia operacyjnego. 

2.7 Fundacja, na wniosek Kierownika Kliniki oraz za zgodą Zarządu, może zakupić 

lek dla dziecka opłacając go ze środków zgromadzonych na koncie imiennym 

tego dziecka. 

3. Zapomogi socjalne dla opiekunów prawnych dziecka z chorobą nowotworową są 

wypłacane na podstawie uchwały Zarządu. Zarząd podejmując uchwałę może 

kierować się w szczególności opinią właściwego dla miejsca zamieszkania osoby 

ubiegającej się o zapomogę ośrodka pomocy społecznej lub Kierownika Kliniki 

(Oświadczenie o sytuacji finansowej rodziny załącznik nr 6). 

 

§7 

1. Zwrot poniesionych kosztów na leczenie i rehabilitację, o których mowa w §6 ust. 2., 

do wysokości uzyskanych wpływów na koncie imiennym, będzie realizowane w 

formie: 

1.1 przelewu na konto bankowe wskazane przez dysponenta konta imiennego, w 

terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego i 

opieczętowanego przez lekarza prowadzącego wniosku o zwrot poniesionych 

kosztów leczenia (załącznik nr 4 do Regulaminu). 

1.2 wypłaty gotówkowej do 200 złotych (PLN) 

2. Okres, o którym mowa w pkt. 1.1, decyzją Prezesa Zarządu może zostać wydłużony z 

powodu braków formalnych wniosku do czasu ich usunięcia. 

3. Zwrot kosztów leczenia, o którym mowa w ust. 2,  dokonywany jest  po uprzednim 

złożeniu w  Fundacji oryginałów rachunków, faktur poniesionych na leczenie dziecka, 

dla którego prowadzone jest konto imienne, a także biletów za przejazdy komunikacji 

zbiorowej (PKP, PKS, inne), w uzasadnionych sytuacjach rachunków za przejazd 

taksówką, kart drogowych w związku z terapią odbywaną przez dziecko, wraz z 
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wypełnionym formularzem „Wniosek o zwrot kosztów z konta imiennego” (załącznik 

nr 4 do Regulaminu), podpisanym przez lekarza prowadzącego. 

3 a. W przypadku leków zakupionych poza granicami kraju i braku możliwości 

otrzymania faktury, bądź rachunku, dokumentem do otrzymania refundacji będzie 

recepta oraz dowód zakupu. Jeśli przedstawienie recepty nie będzie możliwe to dowód 

zakupu musi zostać podbity przez lekarza oraz musi wyraźnie określać osobę dla 

której lek został zakupiony. 

4. Rozliczane będą rachunki z danego roku kalendarzowego - zgodnie z rokiem 

obrachunkowym Fundacji. Rachunki z poprzedniego roku są rozliczane tylko do 31 

marca roku następnego. 

5. Zestawienie kosztów do ich zwrotu może obejmować faktury z okresu 6 miesięcy od 

daty ich wystawienia. Nie podlegają zwrotowi wydatki nieudokumentowane w sposób 

określony w ust. 3. 

5 a. Fundacja może odmówić zwrotu kosztów leczenia z konta imiennego, jeśli 

przedstawione rachunki, faktury VAT budzą uzasadnione wątpliwości co do ich 

merytorycznej rzetelności i celowości ponoszonych kosztów lub nie odpowiadają pod 

względem formalnym wymogom określonym w niniejszym Regulaminie oraz ustawie 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr152, poz. 1223 ze 

zmianami). 

6. Zwrot poniesionych kosztów za przewóz pacjenta z miejsca zamieszkania do ośrodka 

medycznego, w którym wykonywane są badania, prowadzona jest terapia lub 

rehabilitacja odbywa się po uprzednim wypełnieniu karty drogowej (załącznik nr 5 do 

Regulaminu). 

7. Okres przejazdów zawartych w karcie drogowej nie może przekroczyć 6 miesięcy. 

8. Fundacja przyjmuje koszt 1 kilometra równy 50% stawki ogłoszonej przez 

Ministerstwo Transportu zgodnie z rozporządzeniem z dnia 23.10.2007, bez 

konieczności wprowadzania aneksu do niniejszego Regulaminu. Na dzień 25 marca 

stawka wynosi 0,41 zł za kilometr. 

9. Zwrot poniesionych kosztów na podstawie karty drogowej obliczany jest następująco: 

liczba przejechanych kilometrów x koszt 1 km. 

10. W przypadku, gdy zostanie złożony wniosek o zwrot poniesionych kosztów, a na 

subkoncie brak jest środków finansowych, to po upływie 18 miesięcy od daty złożenia 

wniosek zostaje przez Fundację umorzony. 
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11. Na wniosek opiekuna prawnego dziecka możliwe jest przekazywanie środków 

finansowych z konta imiennego podopiecznego na konto ogólne Fundacji z 

przeznaczeniem zgodnym z celami statutowymi. 

 

§8 

1. Zgodność wydatkowanych, w ramach pokrycia kosztów leczenia środków 

finansowych, z celami przeznaczenia ocenia lekarz prowadzący w uzgodnieniu z 

Kierownikiem Kliniki, a także Wiceprezes Zarządu ds. Medycznych. 

2. Oceny prawidłowego wykorzystania środków dokonuje także Zarząd Fundacji na 

podstawie przedstawionych rachunków. 

 

Rozdział III 

 

ZAMYKANIE KONTA IMIENNYCH 

 

§9 

1. Zamknięcie konta imiennego następuje:  

1.1 w przypadku zakończenia leczenia (jeśli po upływie jednego roku kalendarzowego 

w kartotekach Kliniki brak wzmianki o hospitalizacji lub konsultacjach 

lekarskich). 

1.2 automatycznie, jeżeli w ciągu jednego roku na koncie nie odnotowano żadnej 

operacji. 

1.3 na skutek śmierci dziecka. 

1.4 na wniosek dysponenta konta imiennego. 

1.5 po ukończeniu przez dziecko 18 lat życia. Jednak w przypadku nawrotu choroby 

konto zostanie ponowne otwarte i Fundacja będzie finansować leczenie zgodnie z 

ogólnymi zasadami rozliczania się zawartymi w Regulaminie. 

 

§10 

1. Niewykorzystane środki finansowe pozostające na koncie imiennym w dniu jego 

zamknięcia podlegają wykorzystaniu zgodnie z celami statutowymi. 

2. W przypadku wznowy choroby lub leczenia następstw choroby nowotworowej nastąpi 

ponowne otwarcie konta imiennego wraz z saldem z dnia jego zamknięcia. Otwarcie 
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konta imiennego następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 

(załącznik nr 3 do Regulaminu). 

3. Wszelkie koszty związane z zarządzaniem i obsługą kont imiennych pokrywane są ze 

środków własnych Fundacji. 

 

 

Rozdział IV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§11 

Fundacja informuje użytkowników kont imiennych o dokonanych zmianach, poprzez 

umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Fundacji www.naratunek.org 

§12 

Regulamin wchodzi w życie od dnia 7.12.2010 roku w stosunku do wszystkich czynnych kont 

imiennych. 
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