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§1 WPROWADZENIE 
 

Niniejszy Regulamin zakładania, obsługi i zamykania Kont imiennych prowadzonych przez Fundację 
“Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” we Wrocławiu, ustala porządek dotyczący 
dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na Kontach imiennych Dzieci, dotkniętych 
chorobą nowotworową lub innymi schorzeniami, otwartych staraniem Rodziców lub Opiekunów 
prawnych dzieci, przy akceptacji Fundacji. 
 
Warunkiem otwarcia Konta imiennego dla Dziecka jest pozostawienie Dziecka pod bezpośrednią lub 
pośrednią opieką Poradni specjalistycznej. 
 
Regulamin ustala ponadto sposób wykorzystania zgromadzonych środków, ich rozliczenia oraz 
zamknięcia Konta Imiennego. 
 

§2 DEFINICJE 
 

Pojęcia użyte w tym Regulaminie mają następujące znaczenia: 
 

1. Fundacja - Fundacja “Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” z siedzibą we 
Wrocławiu, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jak również do rejestru 
organizacji pożytku publicznego pod numerem KRS: 0000086210, posiadająca NIP 8971401390 
i REGON 931533690; 
 

2. Poradnia specjalistyczna - poradnia hematologiczna lub onkologiczna zajmująca się 
bezpośrednio lub pośrednio procesem leczenia lub rehabilitacją Dziecka lub stosująca wobec 
Dziecka inne procedury medyczne; 
 

3. Konto imienne - rachunek wewnętrzny założony w systemie informatycznym Fundacji, 
prowadzony na rzecz Dziecka dotkniętego chorobą nowotworową lub innym schorzeniem, 
pozostającego pod bezpośrednią lub pośrednią opieką Poradni specjalistycznej, w celu 
gromadzenia środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, stosowania 
innych procedur medycznych oraz innych kosztów wskazanych w tym Regulaminie; 
 

4. Dysponent Konta imiennego - rodzice lub opiekunowie prawni Dziecka, będącego pod 
bezpośrednią lub pośrednią opieką Poradni specjalistycznej; za Dysponenta uważa się tylko 
tych Rodziców lub Opiekunów prawnych Dziecka, którzy nie zostali decyzją sądu pozbawieni w 
prawach rodzicielskich; 
 

5. Dziecko - osoba, która nie ukończyła 18 lat i nie uzyskała pełni praw publicznych, dotknięta 
chorobą nowotworową lub innym schorzeniem, pozostająca pod bezpośrednią lub pośrednią 
opieką Poradni specjalistycznej; 
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6. Lekarz prowadzący Dziecko - lekarz zatrudniony w Poradni specjalistycznej, prowadzący 
Poradnię specjalistyczną lub współpracujący z Poradnią specjalistyczną prowadzący proces 
leczenia lub rehabilitacji Dziecka albo stosujący wobec Dziecka inne procedury medyczne; 
 

7. Refundacja kosztów - zwrot poniesionych przez Rodziców lub Opiekunów prawnych Dziecka 
kosztów wskazanych w §5 Regulaminu. W uzasadnionych wypadkach określonych w tym 
Regulaminie refundacja kosztów może również polegać na ich całkowitym lub częściowym 
poniesieniu przez Fundację, bez zaangażowania środków finansowych rodziców lub 
opiekunów prawnych Dziecka. 
 

8. Wsparcie finansowe - świadczenie pieniężne wypłacane w wysokości i na warunkach 
określonych w tym Regulaminie na rzecz Rodziców lub Opiekunów prawnych Dziecka, z uwagi 
na trudną sytuację finansową lub rodzinną Dziecka albo jego Rodziców lub Opiekunów 
prawnych; 
 

9. Wsparcie po stracie - świadczenie pieniężne wypłacane w wysokości i na warunkach 
określonych w tym Regulaminie na rzecz Rodziców lub Opiekunów prawnych Dziecka, po 
“stracie” - śmierci Dziecka; 
 

10. Instytucja medyczna - inny niż Poradnia specjalistyczna ośrodek medyczny zajmujący się 
leczeniem, rehabilitacją lub stosowaniem wobec Dziecka innych procedur medycznych; 
 

11. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady otwierania i zamykania Kont imiennych 
dla Dzieci, gromadzenia środków pieniężnych na tym koncie, rozliczania kosztów związanych 
z leczeniem i rehabilitacją Dzieci lub stosowaniem innych procedur medycznych. 
 

12. Podopieczny Fundacji - Dziecko pozostające pod bezpośrednią lub pośrednią opieką Poradni 
specjalistycznej, dla którego Fundacja po spełnieniu warunków określonych w tym 
Regulaminie założyła Konto imienne. 

 
§3 ZASADY OTWIERANIA I ZAMYKANIA KONT IMIENNYCH 

 
Otwarcie Konta imiennego 
 

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

2. Za pozyskiwanie środków wpływających na Konto imienne Dziecka odpowiadają Rodzice lub 
Opiekunowie prawni Dziecka, na rzecz którego otwarte zostało konto. 
 

3. Fundacja nie uczestniczy w gromadzeniu środków na Kontach imiennych Dzieci. 
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4. Otwarcie Konta imiennego Dziecka możliwe jest po łącznym spełnieniu następujących 
warunków: 
 
4.1. Rodzice lub Opiekunowie prawni składają do Fundacji wniosek o otwarcie Konta 
imiennego na formularzu “Wniosek o założenie Konta imiennego” (Załącznik nr 1 do 
Regulaminu) 
4.2. Rodzice lub Opiekunowie prawni do wniosku o którym mowa w pkt 4.1. powyżej 
przedkładają wypełniony formularz “Oświadczenie o zaakceptowaniu warunków Regulaminu 
(Załącznik nr 1 do Regulaminu). 
4.3. Rodzice lub Opiekunowie prawni do wniosku o którym mowa w pkt 4.1. powyżej 
przedkładają oświadczenia o wyrażeniu przez nich zgody na przetwarzanie przez Fundację 
zwykłych danych osobowych Dziecka (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, data 
urodzenia, miejsce urodzenia) oraz wrażliwych danych osobowych Dziecka, to jest informacji 
o stanie zdrowia Dziecka; formularze zgód zostały zamieszczone w formularzu “Oświadczenie 
o zaakceptowaniu warunków Regulaminu” (Załącznik nr 1 do Regulaminu). 
4.4. Dziecko pozostaje pod bezpośrednią lub pośrednią opieką Poradni specjalistycznej, a 
Rodzice lub Opiekunowie prawni do wniosku, o którym mowa w pkt 4.1. powyżej, przedkładają 
zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę Dziecka i przebieg dotychczasowego 
leczenia, wystawione przez Lekarza prowadzącego Dziecko. 
4.5. Osoby zakładające Konto imienne do wniosku, o którym mowa w pkt 4.1. powyżej 
przedkładają podpisany przez nich formularz RODO, potwierdzając tym samym zapoznanie 
się przez nich z zasadami przetwarzania przez Fundację danych osobowych rodziców lub 
opiekunów prawnych oraz Dziecka. Formularz RODO - informacja o przetwarzaniu przez 
Fundację zwykłych danych osobowych rodziców lub opiekunów prawnych Dziecka, jak również 
zwykłych i wrażliwych danych osobowych Dziecka (Załącznik nr 1 do Regulaminu). 
 

5. Wniosek o założenie Konta imiennego wraz z Oświadczeniem o zaakceptowaniu warunków 
Regulaminu oraz Formularzem RODO są dostępne do pobrania na stronie internetowej 
Fundacji: https://naratunek.org/ 
 

6. Złożenie Wniosku o założenie Konta imiennego wraz z kompletem załączników jest możliwe w 
następujący sposób: 

a) osobiście w siedzibie Fundacji; 
b) poprzez wysłanie Wniosku o założenie Konta imiennego wraz z kompletem 

załączników na adres siedziby Fundacji, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłki 
kurierskiej; 

c) poprzez wysłanie Wniosku o założenie Konta imiennego wraz z kompletem 
załączników, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Fundacji: 
fundacja@naratunek.org;  

d) poprzez złożenie Wniosku o założenie Konta imiennego wraz z kompletem załączników 
za pośrednictwem Aplikacji, o której mowa w ust. 7 poniżej, z tym, że aby założyć Konto 
imienne w ten sposób należy postępować zgodnie z instrukcją dotyczącą założenia 
Konta imiennego w Aplikacji, zamieszczoną na stronie internetowej Fundacji: 
https://naratunek.org/ 
 

https://naratunek.org/
mailto:fundacja@naratunek.org
https://naratunek.org/
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7. Fundacja informuje, że Rodzice lub Opiekunowie prawni Dziecka, którzy będą korzystać z 
aplikacji dedykowanej do obsługi Konta imiennego, za pośrednictwem tej aplikacji będą 
mogli złożyć wniosek o rozliczenie kosztów lub o wypłatę/przyznanie innego świadczenia 
przewidzianego w tym Regulaminie, jak również sprawdzić wpływy oraz stan środków na 
subkoncie dla Dziecka. Fundacja zachęca do korzystania z Aplikacji. 
 

8. Jeżeli wniosek, o którym ust. 4 pkt 4.1. powyżej okaże się niekompletny, będzie zawierać błędy 
lub Rodzice albo Opiekunowie prawni do wniosku o otwarcie Konta imiennego nie przedłożą 
dokumentów wskazanych w ust. 4 pkt 4.2. - 4.5. powyżej, albo przedłożone dokumenty okażą 
się niekompletne, albo będą zawierać błędne informacje, Fundacja wezwie osoby zakładające 
Konto imienne do usunięcia braków formalnych. Do czasu usunięcia tych braków, Fundacja 
wstrzyma się z otwarciem Konta imiennego dla Dziecka. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione, 
Fundacja wyda decyzję o odmowie założenia Konta imiennego dla Dziecka. 
 

9. Decyzję o otwarciu i o zamknięciu Konta imiennego Dziecka podejmuje Zarząd Fundacji. W 
przypadku podjęcia przez Fundację decyzji o otwarciu Konta imiennego dla Dziecka, Fundacja 
wydaje zaświadczenie potwierdzające przynależność Dziecka do Fundacji jako jej 
Podopiecznego Fundacji. 
 

10. Informacje o stanie Konta imiennego udzielane są Dysponentowi Konta imiennego. 
 

11. Wszelkie koszty związane z zarządzaniem, utrzymaniem, prowadzeniem, obsługą oraz 
rozwojem Kont imiennych pokrywane są ze środków własnych Fundacji.  
 

Zamknięcie Konta imiennego 
 

12. Zamknięcie Konta imiennego Dziecka następuje w przypadku: 
 
12.1. zakończenia leczenia, rehabilitacji Dziecka lub stosowania wobec niego innych procedur 
medycznych, na podstawie wniosku Dysponenta Konta imiennego; 
12.2. automatycznie, jeżeli w ciągu 24 miesięcy na Koncie imiennym Dziecka nie odnotowano 
żadnej wypłaty środków; 
12.3. na skutek śmierci Dziecka, z chwilą zamknięcia roku bilansowego Fundacji, w którym 
nastąpiła śmierć Dziecka; 
12.4. na wniosek Dysponenta Konta imiennego; 
12.5. Cofnięcia zgody wyrażonej przez Rodziców lub Opiekunów prawnych Dziecka na 
przetwarzanie przez Fundację zwykłych lub wrażliwych danych osobowych Dziecka 
uniemożliwia Fundacji dalsze prowadzenia Konta imiennego Dziecka. Oświadczenie o 
cofnięciu zgody na przetwarzania zwykłych lub wrażliwych danych osobowych Dziecka jest 
równoznaczne z żądaniem zamknięcia Konta imiennego. Konto imienne zostanie w takim 
przypadku zamknięte w terminie 1 miesiąca liczonego od daty doręczenia Fundacji 
oświadczenia o cofnięciu zgody. 
 

13. Niewykorzystane środki finansowe pozostające na Koncie imiennym Dziecka w dniu jego 
zamknięcia, podlegają wykorzystaniu zgodnie z celami statutowymi Fundacji. 
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14. W przypadku wznowienia choroby lub w razie leczenia następstw choroby nowotworowej lub 

innych schorzeń w każdym z powyższych przypadków nastąpi ponowne otwarcie Konta 
imiennego wraz z saldem z dnia jego zamknięcia. Ponowne otwarcie Konta imiennego 
następuje na wniosek Rodziców lub Opiekunów prawnych Dziecka, złożony na formularzu 
“Wniosek o ponowne otwarcie Konta imiennego” stanowiącym Załącznik nr 2 tego 
Regulaminu. 

 
§4 CELE PRZEZNACZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZGROMADZONYCH 

NA KONCIE IMIENNYM DZIECKA 
 

Wydatki z Konta imiennego powinny zostać przeznaczone na cele określone w tym Regulaminie oraz 
w Statucie Fundacji, w szczególności pozostawać w związku z celem, na który zostały zgromadzone - 
powinny zostać przeznaczone na leczenie i rehabilitację Dziecka, stosownie wobec Dziecka innych 
procedur medycznych lub na udzielanie innych form wsparcia dla Dziecka, lub jego Rodziców, lub 
Opiekunów prawnych wskazanych w tym Regulaminie. 
 

§5 ZASADY DOTYCZĄCE PRZEZNACZANIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
ZGROMADZONYCH NA KONCIE IMIENNYM DZIECKA 

 
Katalog dopuszczalnych wydatków z Konta imiennego Dziecka 
 

1. Środki pieniężne zgromadzone na Koncie imiennym Dziecka mogą zostać przeznaczone m.in. 
na: 
 
1.1. pokrycie poniesionych przez Rodziców lub Opiekunów prawnych Dziecka kosztów zakupu 
środków farmakologicznych i innych, o ile pozostają w związku z leczeniem Dziecka - do 
wysokości poniesionych przez Rodziców kosztów, lub Opiekunów prawnych Dziecka kosztów, 
jednakże w każdym wypadku w granicach środków pieniężnych zgromadzonych na Koncie 
imiennym Dziecka według stanu na dzień złożenia wniosku o zwrot tych kosztów; 
1.2. pokrycie poniesionych przez Rodziców lub Opiekunów prawnych Dziecka kosztów 
przejazdu Dziecka z miejsca zamieszkania do ośrodka medycznego, w którym wykonywane 
są badania, prowadzona jest terapia lub rehabilitacja, oraz z tego ośrodka medycznego do 
miejsca zamieszkania Dziecka - do wysokości poniesionych przez Rodziców lub Opiekunów 
prawnych Dziecka kosztów, jednakże w każdym wypadku w granicach środków pieniężnych 
zgromadzonych na Koncie imiennym Dziecka według stanu na dzień złożenia wniosku o zwrot 
tych kosztów; 
1.3. pokrycie poniesionych przez Rodziców lub Opiekunów prawnych Dziecka kosztów wizyt w 
specjalistycznych ośrodkach lub gabinetach medycznych krajowych i zagranicznych oraz 
doraźnej pomocy medycznej dla Dziecka - do wysokości poniesionych przez Rodziców lub 
Opiekunów prawnych Dziecka kosztów, jednakże w każdym wypadku w granicach środków 
pieniężnych zgromadzonych na Koncie imiennym Dziecka według stanu na dzień złożenia 
wniosku o zwrot tych kosztów; 
1.4. pokrycie poniesionych przez Rodziców lub Opiekunów prawnych Dziecka kosztów 
noclegów Rodziców lub Opiekunów prawnych Dziecka, w miejscu przeznaczonym dla 
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Podopiecznych Fundacji, w Poradni specjalistycznej lub na terenie innej Instytucji medycznej, 
lub w innym miejscu zaakceptowanym przez Fundację - do wysokości poniesionych przez 
Rodziców lub Opiekunów prawnych Dziecka kosztów, jednakże w każdym wypadku w 
granicach środków pieniężnych zgromadzonych na Koncie imiennym Dziecka według stanu 
na dzień złożenia wniosku o zwrot tych kosztów; 
1.5. pokrycie poniesionych przez Rodziców lub Opiekunów prawnych Dziecka kosztów zakupu 
dla Dziecka środków higienicznych - do wysokości poniesionych przez Rodziców lub 
Opiekunów prawnych Dziecka kosztów, jednakże w każdym wypadku w granicach środków 
pieniężnych zgromadzonych na Koncie imiennym Dziecka według stanu na dzień złożenia 
wniosku o zwrot tych kosztów; 
1.6. pokrycie poniesionych przez Rodziców lub Opiekunów prawnych Dziecka kosztów za 
przeprowadzenie leczenia operacyjnego, o ile takie leczenie zostało zlecone przez Lekarza 
prowadzącego Dziecko - do wysokości poniesionych przez Rodziców lub Opiekunów 
prawnych Dziecka kosztów, jednakże w każdym wypadku w granicach środków pieniężnych 
zgromadzonych na Koncie imiennym Dziecka według stanu na dzień złożenia wniosku o zwrot 
tych kosztów; 
1.7. pokrycie poniesionych przez Rodziców lub Opiekunów prawnych Dziecka kosztów zajęć 
fizjoterapeutycznych, sportowych, edukacyjnych i wspierających rozwój Dziecka - do 
wysokości poniesionych przez Rodziców lub Opiekunów prawnych Dziecka kosztów, jednakże 
w każdym wypadku w granicach środków pieniężnych zgromadzonych na Koncie imiennym 
Dziecka według stanu na dzień złożenia wniosku o zwrot tych kosztów; 
1.8. pokrycie poniesionych przez Rodziców lub Opiekunów prawnych Dziecka kosztów zakupu 
sprzętu i urządzeń do rehabilitacji Dziecka, o ile konieczność zakupu takiego sprzętu, lub 
urządzeń została potwierdzona w opinii przedłożonej przez Rodziców, lub Opiekunów 
prawnych, wydanej przez specjalistę z zakresu fizjoterapii, o ile na dzień złożenia wniosku o 
zwrot poniesionych kosztów zakupu tych urządzeń lub sprzętu na Koncie imiennym Dziecka są 
zgromadzone środki odpowiadające kwocie dofinansowania; 
1.9. pokrycie poniesionych przez Rodziców lub Opiekunów prawnych Dziecka kosztów 
turnusów rehabilitacyjnych, obozów sportowych i pobytów wspierających rozwój Dziecka - do 
wysokości poniesionych przez Rodziców lub Opiekunów prawnych Dziecka kosztów, jednakże 
w każdym wypadku w granicach środków pieniężnych zgromadzonych na Koncie imiennym 
Dziecka według stanu na dzień złożenia wniosku o zwrot tych kosztów; 
1.10. pokrycie poniesionych przez Rodziców lub Opiekunów Dziecka kosztów zakupu sprzętów 
domowych lub innych sprzętów albo urządzeń do użytku codziennego, uzasadnionych z 
punktu widzenia procesu leczenia, rehabilitacji Dziecka, stosowania wobec niego innych 
procedur medycznych lub mających na celu łagodzenie skutków choroby albo wsparcie 
rozwoju Dziecka - do wysokości poniesionych przez Rodziców lub Opiekunów prawnych 
Dziecka kosztów, jednakże w każdym wypadku w granicach środków pieniężnych 
zgromadzonych na Koncie imiennym Dziecka według stanu na dzień złożenia wniosku o zwrot 
tych kosztów. 
 

 
W drodze wyjątku, jeżeli Rodzice lub Opiekunowie prawni Dziecka uprawdopodobnią, że nie posiadają 
wystarczających środków na pokrycie kosztów związanych z leczeniem lub rehabilitacją Dziecka 
wskazanych w pkt 1.1 - 1.10 powyżej, Zarząd może podjąć decyzję o sfinansowaniu tych kosztów 
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bezpośrednio z Konta imiennego Dziecka, bez konieczności ich uprzedniego poniesienia przez 
Rodziców lub Opiekunów prawnych Dziecka. 

 
2. Jeżeli według stanu na dzień złożenia wniosku o zwrot poniesionych przez Rodziców lub 

Opiekunów prawnych Dziecka kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1. - 1.10. powyżej, na Koncie 
imiennym Dziecka będą zgromadzone środki w kwocie niepozwalającej na sfinansowanie 
tych kosztów w wysokości wnioskowanej, z Konta imiennego Dziecka zostaną pokryte 
poniesione koszty do wysokości środków zgromadzonych na Koncie imiennym. Jeżeli w 
późniejszym czasie na Koncie imiennym Dziecka pojawią się środki finansowe, Rodzice lub 
Opiekunowie prawni Dziecka mogą ponownie złożyć wniosek o zwrot kosztów, w zakresie w 
jakim te koszty nie zostały dotychczas pokryte z Konta imiennego Dziecka, z zastrzeżeniem, że 
do rozliczenia mogą zostać przedłożone tylko te poniesione w roku kalendarzowym koszty, 
których rozliczenie będzie możliwe do 31 marca roku następnego. 

 
Inne wydatki z Konta imiennego Dziecka 
 

3. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 1 powyżej, z Konta imiennego Dziecka mogą być 
finansowane również następujące wydatki: 
 
3.1. Wsparcie finansowe dla Rodziców lub Opiekunów prawnych Dziecka lub dla Dziecka - w 
wysokości do 5.000,00 zł, maksymalnie 2 razy w ciągu roku, o ile na dzień złożenia wniosku o 
wypłatę Wsparcia finansowego na Koncie imiennym Dziecka są zgromadzone środki 
odpowiadające kwocie wnioskowanego wsparcia; 
3.2. Wsparcie po stracie dla Rodziców lub Opiekunów prawnych Dziecka - w wysokości do 
5.000,00 zł, o ile na dzień złożenia wniosku o wypłatę wsparcia na Koncie imiennym dziecka są 
zgromadzone środki odpowiadające kwocie wnioskowanego wsparcia; 
3.3. pomoc socjalna dla Rodziców lub Opiekunów prawnych Dziecka na polepszenie 
warunków bytowych Dziecka, o ile na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy socjalnej 
na Koncie imiennym Dziecka są zgromadzone środki odpowiadające kwocie wnioskowanej 
pomocy. 
 

4. W wyjątkowych przypadkach Zarząd Fundacji ma możliwość indywidualnego rozpatrzenia 
prośby o wsparcie, bez konieczności zmiany tego Regulaminu, poprzez indywidualną zmianę 
wskazanych w ust. 3 powyżej warunków lub limitów dotyczących wypłaty Wsparcia 
finansowego, Wsparcia po stracie lub pomocy socjalnej. 

 
 
 
 
 
 

 
§6 PROCEDURY ROZLICZANIA Z KONTA IMIENNEGO DZIECKA 

 
Zasady ogólne określające procedury rozliczania kosztów 
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1. Zwrot poniesionych przez Rodziców lub Opiekunów prawnych Dziecka kosztów, wskazanych w 

§5 tego Regulaminu, następuje na wniosek Rodziców lub Opiekunów prawnych Dziecka 
wypełniony zgodnie z formularzem “Wniosek o zwrot kosztów z Konta imiennego” (Załącznik 
nr 3 do Regulaminu). Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające fakt poniesienia 
i wysokość kosztów/wydatków - rachunki, faktury VAT i inne dowody wydatkowania środków, 
a także bilety za przejazdy komunikacji zbiorowej (PKP, PKS, inne), a w uzasadnionych 
sytuacjach rachunki za przejazd taksówką, czy też karty drogowe. Formularz rozliczenia 
kosztów przejazdu - karta drogowa stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. 

 
2. Rozliczane będą poniesione koszty na podstawie faktur VAT, rachunków, kart drogowych i 

innych dowodów wydatkowania środków poniesionych na leczenie lub rehabilitację Dziecka z 
danego roku kalendarzowego - zgodnie z rokiem obrachunkowym Fundacji. Faktury VAT, 
rachunki, karty drogowe i inne dowody wydatkowania środków poniesionych na leczenie lub 
rehabilitację Dziecka z poprzedniego roku są rozliczane tylko do 31 marca roku następnego. 
Nie podlegają zwrotowi wydatki nieudokumentowane w sposób określony w ust. 1 powyżej. 

 
3. O przyznaniu lub odmowie wypłaty zwrotu poniesionych kosztów decyzję podejmuje Zarząd 

Fundacji. Zarząd może poprosić o uzupełnienie wniosku o akceptację Lekarza prowadzącego 
Dziecko. 

 
4. Fundacja może odmówić zwrotu kosztów z Konta imiennego Dziecka, jeśli przedstawione 

faktury VAT, rachunki, karty drogowe, inne przedłożone dowody lub oświadczenia Rodziców 
lub Opiekunów prawnych Dziecka budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich prawdziwości, 
merytorycznej rzetelności i celowości poniesienia kosztów, nie odpowiadają pod względem 
formalnym wymogom określonym w niniejszym Regulaminie lub w ustawie z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości, albo gdy Rodzice lub Opiekunowie prawni Dziecka nie spełnili 
warunków określonych w tym Regulaminie do przyznania zwrotu określonych kosztów.  

 
5. W razie potrzeby, Fundacja może zasięgać specjalistycznych opinii wobec wniosków Rodziców 

lub Opiekunów Dziecka o zwrot poniesionych kosztów, w celu weryfikacji, czy koszty te 
uzasadniono z punktu widzenia procesu leczenia lub rehabilitacji Dziecka. Opinia taka może 
stanowić podstawę do podjęcia przez Fundację ostatecznej decyzji co do przyznania lub 
odmowy przyznania zwrotu kosztów. 

 
6. Zwrot poniesionych kosztów, o których mowa w §5 Regulaminu, do wysokości uzyskanych 

wpływów na Koncie imiennym Dziecka, będzie realizowany w formie: 
 
6.1. przelewu na konto bankowe wskazane przez Dysponenta konta imiennego, w terminie do 
14 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku o zwrot kosztów. 
6.2 wypłaty gotówkowej do wysokości 500,00 złotych 

 
7. Okres, o którym mowa w pkt. 5.1. powyżej, decyzją Zarządu może zostać wydłużony z powodu 

braków formalnych wniosku, do czasu ich usunięcia. 
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Procedura szczegółowa w zakresie rozliczenia kosztów związanych z zakupem leków poza 
granicami kraju 
 

8. W przypadku leków zakupionych poza granicami kraju i braku możliwości otrzymania faktury, 
bądź rachunku, dokumentem do otrzymania przez Rodziców lub Opiekunów prawnych 
refundacji tych kosztów będzie recepta oraz dowód zakupu. Jeśli przedstawienie recepty nie 
będzie możliwe to dowód zakupu musi zostać zatwierdzony przez Lekarza prowadzącego 
Dziecko oraz musi wyraźnie wskazywać dane Dziecka (imię i nazwisko), dla którego lek został 
zakupiony. 

 
Procedura szczegółowa w zakresie rozliczenia kosztów związanych z leczeniem operacyjnym 
 

9. W przypadku, gdy Rodzice lub Opiekunowie prawni Dziecka zamierzają wystąpić do Fundacji 
z wnioskiem o zwrot kosztów związanych z leczeniem operacyjnym, wynikających z zaleceń 
Lekarza prowadzącego Dziecko, do wniosku o zwrot tych kosztów należy załączyć opinię 
Lekarza prowadzącego Dziecko, potwierdzającą zalecenia tego lekarza, co do leczenia 
operacyjnego. 

 
Procedura szczegółowa w sprawie pokrycia kosztów przejazdu 
 

10. W przypadku, gdy Rodzice lub Opiekunowie prawni Dziecka zamierzają wystąpić do Fundacji 
z wnioskiem o zwrot poniesionych przez Rodziców lub Opiekunów prawnych Dziecka kosztów 
przejazdu Dziecka z miejsca zamieszkania do ośrodka medycznego, w którym wykonywane 
są badania, prowadzona jest terapia lub rehabilitacja, oraz z tego ośrodka medycznego do 
miejsca zamieszkania Dziecka, należy wypełnić wniosek - kartę drogową według formularza 
stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu oraz do tego wniosku załączyć dowody 
potwierdzające przejazd (wypis, zaświadczenie lekarskie, wynik badania itp.). 

 
11. Na potrzeby rozliczenia kosztów przejazdów, o których mowa w ust. 14 powyżej, Fundacja 

przyjmuje, że stawka za 1 km wynosi 0,80 zł. Zwrot poniesionych kosztów na podstawie karty 
drogowej obliczany jest następująco: liczba przejechanych kilometrów x stawka za 1 kilometr 
określona w zdaniu poprzedzającym. Wysokość stawki wskazanej w tym ustępie może zostać 
w każdym czasie zmieniona na mocy decyzji Zarządu Fundacji, bez konieczności zmiany tego 
Regulaminu. Zmiana ta będzie skuteczna od dnia wskazanego w decyzji Zarządu Fundacji. 

 
 
 
 
Procedura szczegółowa w sprawie wypłat z Konta imiennego Dziecka Wsparcia finansowego lub 
Wsparcia po stracie oraz pomocy socjalnej 
 

12. Wsparcie finansowe lub Wsparcie po stracie przyznawane są na podstawie decyzji Zarządu 
Fundacji po spełnieniu następujących warunków: 
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12.1. Rodzice lub Opiekunowie prawni Dziecka muszą złożyć na piśmie lub za pomocą poczty 
elektronicznej wniosek o wypłatę Wsparcia Finansowego, uzasadniając we wniosku 
konieczność uzyskania tego wsparcia; 
12.2. Rodzice lub Opiekunowie prawni Dziecka muszą złożyć na piśmie lub za pomocą poczty 
elektronicznej wniosek o wypłatę Wsparcia po stracie na formularzu “Wniosek o wypłatę 
Wsparcia po stracie” (załącznik nr 4 do Regulaminu); warunkiem wypłaty wsparcia jest 
załączenie do wniosku kserokopii aktu zgonu Dziecka; 
12.3. Rodzice lub Opiekunowie prawni Dziecka muszą złożyć na piśmie lub za pomocą poczty 
elektronicznej wniosek o przyznanie pomocy socjalnej dla rodziców lub opiekunów prawnych 
Dziecka na polepszenie warunków bytowych Dziecka uzasadniając we wniosku konieczność 
uzyskania tej pomocy socjalnej. 
 

13. O przyznaniu lub odmowie wypłaty Wsparcia finansowego, Wsparcie po stracie oraz pomocy 
socjalnej decyzję podejmuje Zarząd Fundacji. 

 
Procedura szczegółowa w sprawie pokrycia kosztów zakupu sprzętów domowych lub innych 
sprzętów/urządzeń do użytku codziennego 
 

14. Pokrycie przez Fundację kosztów zakupu sprzętów domowych lub innych sprzętów albo 
urządzeń do użytku codziennego wymaga uprzedniego złożenia przez Rodziców lub 
Opiekunów prawnych wniosku do Fundacji i przedstawienia w tym wniosku szczegółowego 
uzasadnienia dla pokrycia tych kosztów z Konta imiennego Dziecka. 

 
15. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 14 powyżej, Zarząd może wyrazić zgodę na 

pokrycie kosztów zakupu sprzętów domowych lub innych sprzętów albo urządzeń do użytku 
codziennego albo wydać decyzję negatywną. Stanowisko Zarządu jest ostateczne. Zarząd 
może w szczególności odmówić pokrycia kosztów z Konta imiennego Dziecka, jeśli uzna, że 
zakup sprzętu domowego lub innego sprzętu albo urządzeń do użytku codziennego nie jest 
uzasadniony z punktu widzenia procesu leczenia, rehabilitacji Dziecka, stosowania wobec 
niego innych procedur medycznych albo nie ma na celu łagodzenia skutków choroby lub 
wsparcia rozwoju Dziecka. 

 
§7 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM KONT IMIENNYCH 

 
1. W zakresie stwierdzenia zgodności wykorzystania środków zgromadzonych na Koncie 

imiennym Dziecka z celami, dla których ustanowiono Fundację zastosowanie mają: Ustawa z 
dnia 6 kwietnia 1996 roku o fundacjach oraz Statut Fundacji. 

 
2. Środki pieniężne zgromadzone na Koncie imiennym Dziecka stanowią własność Fundacji i 

podlegają kontroli przez Zarząd Fundacji. 
 

3. Środki pieniężne zgromadzone na Koncie imiennym Dziecka nie podlegają oprocentowaniu. 
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4. Na wniosek Rodziców lub Opiekunów prawnych Dziecka możliwe jest przekazywanie środków 
finansowych zgromadzonych na Koncie imiennym Dziecka, na konto innego Dziecka 
pozostającego pod opieką Fundacji. 

 
§8 ZBIÓRKI PROWADZONE PRZEZ RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA 

 
1. W okresie od dnia założenia Konta imiennego dla Dziecka, Dysponent Konta imiennego: 

 
1.1. powinien informować Fundację o prowadzeniu we własnym zakresie działań mających 
na celu pozyskanie środków finansowych na leczenie, rehabilitację lub zastosowanie innych 
procedur medycznych wobec Dziecka, 
1.2. powinien przekazywać na Konto imienne Dziecka wszelkie środki finansowe pozyskane 
przez niego od osób trzecich na leczenie, rehabilitację oraz zastosowanie innych procedur 
medycznych wobec Dziecka, w szczególności pozyskane w formie darowizn i zbiórek 
publicznych. 
 

2. Jeżeli Dysponent Konta imiennego będzie zamierzał podjąć działania opisane w ust. 1 pkt 1.1. 
powyżej, powinien o tym powiadomić Fundację na piśmie lub za pomocą poczty 
elektronicznej, wskazując cel zbiórki, wysokość kwoty jaką zamierza zebrać na leczenie, 
rehabilitację lub zastosowanie innych procedur medycznych wobec Dziecka, jak również 
formę zbiórki (w szczególności zbiórka publiczna do puszek kwestarskich, zbiórka w 
Internecie za pomocą określonego portalu, itp.).  
 

3. Jeżeli Dysponent Konta imiennego będzie prowadzić zbiórkę bez uprzedniego 
poinformowania Fundacji o jej prowadzeniu, bądź nie będzie przekazywać zebranych przez 
niego środków finansowych na Konto imienne Dziecka, przeznaczonych na leczenie, 
rehabilitację lub na zastosowanie innych procedur medycznych wobec Dziecka, Fundacja 
po wyczerpaniu środków na Koncie imiennym Dziecka może odmówić Rodzicom lub 
Opiekunom prawnym Dziecka pokrycia z konta ogólnego Fundacji kosztów lub wydatków o 
których mowa w §5 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd 
Fundacji.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
§9 ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU 

 
Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią następujące Załączniki: 
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1. Załącznik nr 1 - Wniosek o założenie Konta imiennego/wzór oświadczenia o zaakceptowaniu 
warunków Regulaminu wraz z formularzem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych/Formularz RODO - informacja o przetwarzaniu przez Fundację zwykłych danych 
osobowych rodzica lub opiekuna prawnego jak również zwykłych i wrażliwych danych 
osobowych Dziecka/Formularz upoważnienia do pobierania środków z Konta imiennego w 
ramach zwrotu kosztów; 

2. Załącznik nr 2 - Formularz wniosku o ponowne otwarcie Konta imiennego; 
3. Załącznik nr 3 - Formularz wniosku o zwrot poniesionych kosztów/Formularz wniosku - karta 

drogowa; 
4. Załącznik nr 4 - Formularz wniosku o wypłatę Wsparcia po stracie. 

 
§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Fundacja informuje użytkowników Kont imiennych o dokonanych zmianach, poprzez 

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

2. Regulamin w nowym brzmieniu zaczyna obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 roku w 
stosunku do wszystkich czynnych Kont imiennych. 

 
 

http://www.naratunek.org/

