
REGULAMIN REFUNDACJI

I. Fundacja pokrywa poniesione koszty, mieszczące się w pojęciu pomocy społecznej, o której 
mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U Nr. 175 poz. 1362 z 
późn. zmianami), na podstawie oryginałów faktur i rachunków nadesłanych na adres Fundacji 
wraz z drukiem „refundacja kosztów” ( do pobrania na stronie www fundacji).

II.  W dokumentach potwierdzających wydatki należy jako płatnika wskazać Fundację (OTWAR-
TE RAMIONA FUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO, ul. M. Konopnickiej 1/189, Dziekanów 
Leśny, 05-092 Łomianki, NIP: 118-15-73-727, podając imię i nazwisko Podopiecznego.)
Wyjątkiem są rachunki zagraniczne operacje podopiecznego (na takich rachunkach należy 
jako płatnika wskazać pacjenta lub jego opiekuna).

III. Fundacja może opłacać rachunki bezpośrednio na pisemny wniosek Podopiecznego lub refun-
dować koszty ponoszone przez Podopiecznego, jeśli są one:

a. zgodne z treścią Porozumienia i redagowanych apeli;
b. są odpowiednio opisane przez przedstawiciela, co do celowości wydatków;
c. nie budzą wątpliwości pod względem rzetelności;
d. odpowiadają zaleceniom kompetentnych osób lub instytucji, odpowiedzialnych za przebieg 

leczenia Podopiecznego (lekarz, rehabilitant, instruktor, ośrodek pomocy społecznej, itd.) 
co jest opisane na odwrocie.

Koszty te mogą dotyczyć:
a) zakupu sprzętu służącego rehabilitacji (Fundacja może odmówić zakupu sprzętu komputerowego);
b) ćwiczeń rehabilitacyjnych, turnusów rehabilitacyjnych, konsultacji medycznych, wizyt lekarskich, 

badań;
c) operacji za granicą w tym wyjazdu (bilety lotnicze, ubezpieczenie), pobytu (tłumacz, wyżywienie, 

zakwaterowanie, zakup leków, biletów, kart telefonicznych);
d) wykonania adaptacji umożliwiającej pełną integrację w społeczeństwie;
e) dojazdu na rehabilitacje, konsultacje medyczne, wizyty u specjalisty poza miejscem zamieszkania 

Podopiecznego oraz na operacje i konsultacje medyczne za granicą;
f) leków, maści, opatrunków, zaopatrzenia ortopedycznego itd. związanych z niepełnosprawnością;
g) prowadzenia zbiórki na leczenie i rehabilitację Podopiecznego tj. zakup znaczków, kopert, 

papieru, usług ksero apeli.

IV. Zwrot kosztów za dojazdy w kraju i za granicą odbywa na podstawie formularza (oświadcze-
nie w sprawie używania prywatnego pojazdu do celów leczenia, którego aktualny wzór jest do 
pobrania na stronie www Fundacji) wraz z załączoną do niego dokumentacją tj. zaświadcze-
niem o przebytym leczeniu (z informacją w jakich dniach prowadzone było leczenie) oraz 
rachunkami za paliwo. 
Oświadczenie bez dołączonego udokumentowania nie będzie rozpatrywane.

V. Jednorazowa łączna kwota refundacji nie powinna być mniejsza niż 200,00 zł.

VI. W przypadku operacji poza granicami kraju:
- Fundacja może dokonać przelewu zaliczki na konto wskazanej kliniki (w ustalonej kwocie, do 

wysokości środków na subkoncie podopiecznego), po otrzymaniu wniosku o wypłacenie za-
liczki na zagraniczną operację (druk do pobrania na stronie www Fundacji).

- Fundacja może dokonać przelewu zaliczki bezpośrednio na konto prywatne, na pokrycie kosz-
tów związanych z dotarciem do zagranicznej kliniki (dojazd samochodem, bilety lotnicze) po 
otrzymaniu stosownego wniosku ( druk do pobrania na stronie www Fundacji) nie przekra-
czającej sumy jaka jest na koncie Podopiecznego oraz ustalonej oddzielnie górnej kwoty ta-
kiej zaliczki.

VII. Przedstawiciel jest zobowiązany do rozliczenia się z pobranej zaliczki poprzez nadesłanie 
oryginałów rachunków, faktur lub innych dowodów wraz z załączonym drukiem „Rozlicze-
nie operacji” (do pobrania na stronie www Fundacji) na adres korespondencyjny Fundacji 
w terminie 1 miesiąca od terminu operacji.

VIII. Fundacja dokonuje rozliczeń (refundacji) rachunków w obcej walucie wg tabeli kursów 
średnich obcych walut NBP z dnia poprzedzającego wyjazd. Fundacja dokonuje rozliczeń, 
pobranych przez Przedstawicieli podopiecznych zaliczek na operację wg średniego kursu 
NBP z dnia wypłaty zaliczki. Jeśli Przedstawiciel podopiecznego udokumentuje zakup waluty, 
wtedy Fundacja dokona rozliczenia zgodnie z przedstawionym dokumentem.

IX. Termin dokonywania wypłat i refundacji przez Fundację wynosi 14 dni roboczych, licząc od 
dnia otrzymania fakturi dokumentów, pod warunkiem, że przedstawione faktury i dokumenty 
nie budzą żadnych zastrzeżeń.

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTOW I WYPŁAT ZALICZKOWYCH NA RZECZ PODPIECZNYCH FUNDACJI


