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Załącznik Nr 2. 

 

Olsztyn, ……………….. 

 

Regulamin refundacji kosztów w ramach pomocy Fundacji 

 

1. Fundacja ponosi bezpośrednio koszty lub dokonuje refundacji kosztów poniesionych 

na leczenie i rehabilitację Dziecka objętego pomocą Fundacji zgodnie z §3 

Porozumienia na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych Dziecka.  

2. Refundacja kosztów dokonywana jest na podstawie oryginałów faktur VAT, 

rachunków i innych dowodów potwierdzających poniesione koszty. Na dokumentach 

tych należy wskazać, jako nabywcę Dziecko lub rodziców/opiekunów z jednoczesnym 

zaznaczeniem w uwagach: nazwisko i imię Dziecka. 

3. Refundacja kosztów dokonywana jest do wysokości posiadanych środków na 

subkoncie Dziecka.   

4. Refundacja dokonywana jest jedynie w przypadkach, gdy dostarczona dokumentacja 

jest kompletna, nie ma wątpliwości, co do celowości poniesionych wydatków i nie 

wzbudza podejrzeń pod względem rzetelności i celowości wydatkowania środków. 

5. Refundacji podlegają wyłącznie koszty zakupu leków związanych z chorobami 

przewlekłymi lub ich zamienniki. Podstawą do uznania faktur i rachunków jest 

pisemne zalecenie lekarza lub zakładu opieki zdrowotnej.  

6. Zwrot kosztów dojazdu na turnusy, rehabilitacje i leczenie odbywa się na podstawie 

przedstawionych biletów lub ryczałtu za przejazd samochodem w kwocie 43 zł. za 

każde przejechane 100 km. Podstawą dokonania zwrotu poniesionych kosztów jest 

pisemne potwierdzenie obecności dziecka na leczeniu bądź rehabilitacji przez 

placówkę medyczną lub rehabilitacyjną oraz wniosek opiekunów, który zawiera 

informację o trasie przejazdu. 

7. Refundacja kosztów turnusów rehabilitacyjnych dokonywana jest na podstawie 

oryginałów rachunków lub faktur, które zawierać muszą imię i nazwisko 

wnioskodawcy. Zwrot realizowany jest bezpośrednio na konto ośrodka 

rehabilitacyjnego. 

mailto:fundacja@gazetaolsztynska.pl
mailto:fundacja@gazetaolsztynska.pl
mailto:fundacja@gazetaolsztynska.pl


FUNDACJA „PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI” 

ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, tel. (89) 539 74 04, fax (89) 539 74 02               

mail: fundacja@ przyszloscdladzieci.org   www.przyszloscdladzieci.org 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

nr konta: Bank PEKAO S.A., I o. w Olsztynie 

58124015901111000014536887 
 

 

8. Refundacja kosztów rehabilitacji dokonywana jest na podstawie oryginałów 

rachunków lub faktur, które zawierać muszą imię i nazwisko wnioskodawcy. 

Podstawą dokonania zwrotu jest zestawienie zawierające informację o terminach oraz 

ilości godzin odbytej rehabilitacji potwierdzone przez rehabilitanta lub placówkę 

rehabilitacyjną oraz przez rodziców Dziecka.  

9. W przypadkach, gdy podczas pobytu dziecka objętego pomocą Fundacji w 

placówkach leczniczych dłużej niż jedną dobę towarzyszy mu opiekun, Fundacja na 

pisemną prośbę rodzica/opiekuna, może pokryć koszty jego pobytu w kwocie 20 zł. za 

każdą dobę. Podstawą do zwrotu tego kosztu jest potwierdzenie obecności dziecka i 

opiekuna wydane przez placówkę leczniczą.  

10. Do przesłanych dokumentów dołączyć należy zestawienie poniesionych kosztów 

( przykładowy wzór w załączeniu). 

11. Fundacja dołoży starań, by refundacja kosztów nastąpiła w ciągu 14 dni roboczych od 

dnia otrzymania przez Fundację dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów.  

 

 

 

 

Podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 
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