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REGULAMIN 
UDZIELANIA POMOCY DZIECIOM HEMATOLOGICZNIE CHORYM  

ZASADY OGÓLNE 

Regulamin ustala zasady ubiegania się o Status Podopiecznego Fundacji „Krwinka”, a także porządek dotyczący 
udzielanej pomocy finansowej i innej na rzecz Podopiecznych Fundacji. 

Słowniczek 

1. Fundacja      –  Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka” z siedzibą przy ul. Rewolucji 1905r 9, 
90–273 Łódź; KRS: 0000165702. 

2. Komisja        –  organ przyznający status podopiecznego Fundacji „Krwinka”; rozpatruje dokumenty pod względem 
rachunkowym, merytorycznym oraz zasadności poniesionych wydatków. Na tej podstawie udziela pomocy 
finansowej w ramach refundacji. 

3. Podopieczny – dziecko hematologicznie chore, które uzyskało status Podopiecznego Fundacji „Krwinka” będąc 
osobą niepełnoletnią. 

4. Porozumienie – umowa zawarta między Fundacją a Rodzicem lub Opiekunem Prawnym Podopiecznego. 

5. Konto imienne – usługa polegająca na wyodrębnieniu przez Fundację środków finansowych danego   
Podopiecznego, w ramach ogólnego konta bankowego. Dotyczy zarówno darowizn, jak i wpłat z 1% podatku.   

6. Pomoc „na start”– bezzwrotna pomoc finansowa do wykorzystania maksymalnie przez jeden rok. 

7. Panel logowania – serwis internetowy udostępniany Rodzicom lub Opiekunom Prawnym Podopiecznego  
po podpisaniu porozumienia. Serwis dostępny jest na stronie: https://podopieczni.krwinka.org, po wcześniejszym 
zalogowaniu. Zapewnia bieżący dostęp do stanu konta, transakcji oraz aktualnych informacji. 

8. Pomoc podstawowa – obejmuje refundację kosztów leczenia, rehabilitacji i dojazdów Podopiecznego. 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Każde niepełnoletnie dziecko hematologicznie chore - bez względu na miejsce zamieszkania i leczenia - może 
wystąpić o status Podopiecznego Fundacji „Krwinka”. 

2. Komisja obraduje średnio raz w miesiącu. 

3. Na prośbę Komisji, Rodzic lub Opiekun Prawny ma obowiązek dostarczenia dokumentów uzupełniających. 

4. Fundacja „Krwinka” udziela pomocy Podopiecznym - dzieciom hematologicznie chorym, leczonym w klinikach  
onkohematologicznych - stosując zasadę refundacji kosztów poniesionych w związku z leczeniem, rehabilitacją  
i innymi potrzebami, w tym także kosztami życia codziennego/poprawą bytu materialnego Podopiecznego. 

5.  Uzyskanie statusu Podopiecznego Fundacji „Krwinka” pozwala na otwarcie konta imiennego z nazwiskiem  
 i imieniem Podopiecznego dla wpłat darowizn i 1% podatku. 

6.  Wymagana jest akceptacja treści i zgoda Fundacji do rozpowszechniania wszelkich materiałów informacyjnych   
 (ulotki, plakaty), dotyczących pozyskiwania środków finansowych (darowizny, 1% podatku) na konta imienne   
 Podopiecznych. 

7. W chorobach hematologicznych, w celach regulaminowych, wyróżnia się następujące okresy:  

I etap –   choroba aktywna: diagnoza, leczenie szpitalne, obserwacja do 6 miesięcy;  
II etap –   leczenie przewlekłe. 

§ 2 

Zasady ubiegania się o status Podopiecznego Fundacji „Krwinka” 

1. Na wniosek Rodzica/Opiekuna Prawnego status PODOPIECZNEGO uzyskuje dziecko, które: 

a) jest w I etapie leczenia choroby hematologicznej. 

       Wówczas możliwe jest: 

 korzystanie z pomocy „na start” z jednoczesnym gromadzeniem środków finansowych (darowizny,  
1% podatku)  na kontach imiennych Podopiecznych; 

 korzystanie - wskutek decyzji Rodziców lub Opiekunów Prawnych - wyłącznie ze środków zgromadzonych 
na kontach imiennych, bez pomocy „na start”. 

b) jest w II etapie leczenia choroby hematologicznej; 

Wówczas możliwe jest korzystanie wyłącznie ze środków zgromadzonych na koncie imiennym.  
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2. Wymagane dokumenty od wszystkich Rodziców lub Opiekunów Prawnych: 

 wniosek - podanie w sprawie przyjęcia dziecka pod opiekę Fundacji; 

 zaświadczenie lekarza prowadzącego ze wskazaniem rozpoznania choroby dziecka oraz etapu leczenia,  
lub karta informacyjna pobytu w szpitalu – wypis. 

3. Wymagane, dodatkowe dokumenty przy pomocy „na start”: 

 zaświadczenia o wysokości miesięcznego dochodu netto z ostatnich trzech miesięcy (wystawione przez 
pracodawców), które zobowiązani są przedłożyć Rodzice lub Opiekunowie Prawni oraz inne osoby pozostające 
we wspólnym gospodarstwie domowym (renta, emerytura). Podanie nieprawdziwych danych będzie 
skutkowało brakiem możliwości uzyskania przez dziecko statusu Podopiecznego Fundacji „Krwinka”; 

 zaświadczenia o otrzymywanych zasiłkach. 

W okresie korzystania przez Podopiecznego z pomocy „na start” Rodzic lub Opiekun Prawny Podopiecznego jest 
zobowiązany niezwłocznie powiadomić Fundację o wszelkich zmianach, dotyczących wysokości dochodów 
osiąganych przez osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym. 

4. Po weryfikacji powyższych dokumentów i przyznaniu dziecku statusu Podopiecznego, podpisane zostaje 
Porozumienie pomiędzy Rodzicem lub Opiekunem Prawnym dziecka, a Fundacją, wraz z obowiązującymi 
załącznikami: 

a) zgodą na przetwarzanie danych osobowych – RODO; 

b) oświadczeniem Rodzica lub Opiekuna Prawnego Podopiecznego o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie zdjęć  
z wizerunkiem dziecka i swoim na potrzeby Fundacji „Krwinka” (m.in. na stronie internetowej); 

c) oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i przyjęciem jego treści. 

§ 3 

Konta imienne 

1. Zasady dotyczące prowadzenia konta imiennego: 

a) każdy Podopieczny - za pośrednictwem swoich Rodziców lub Opiekunów Prawnych – zbiera na własne konto 
imienne darowizny finansowe oraz kwoty 1% podatku; 

b) Rodzice lub Opiekunowie Prawni posiadają możliwość wglądu do konta imiennego swojego dziecka za pomocą 
panelu logowania, dostępnego na stronie https://podopieczni.krwinka.org; 

c) Podopieczni posiadający środki finansowe na kontach imiennych mogą refundować koszty życia 
codziennego, w celu poprawy bytu materialnego Podopiecznego, po uwzględnieniu ilości osób w rodzinie  
(np. przy zakupie art. spożywczych, opału itp.) chyba, że pomoc dotyczy wyłącznie potrzeb dziecka (np. zakup 
butów, ubrań, pomocy naukowych); 

d) Podopieczny może korzystać z pomocy finansowej po uzyskaniu pełnoletności jedynie w ramach zgromadzonych 
środków na koncie imiennym; 

e) Fundacja nie pobiera żadnych opłat/prowizji za prowadzenie kont imiennych Podopiecznych. Prowadzenie kont 
imiennych jest bezpłatne. 

2. Darowizny pieniężne dla wskazanych Podopiecznych (nazwisko, imię dziecka) wpływające do Banku PKO BP 
nr: 33 1440 1231 0000 0000 0184 1262 księgowane są na kontach imiennych. W przypadku kont walutowych  
i innych, wyszczególnionych na stronie www.krwinka.org, darowizny również zostaną przeksięgowane na konta 
imienne. 

3. 1% podatku dochodowego, przekazywany przez podatników na nazwisko i imię Podopiecznego (cel szczegółowy), 
gromadzony jest na kontach imiennych. 

4. Urząd Skarbowy na przełomie miesiąca września/października dostarcza Fundacji szczegółowy, imienny 
wykaz kwot 1% podatku. Fundacja niezwłocznie udostępnia powyższe informacje na stronie internetowej  
po zalogowaniu do konta imiennego Podopiecznego. 

 
5. Fundacja „Krwinka” jest właścicielem i dysponentem wszystkich środków finansowych pochodzących  

z wpłat 1% podatku, zgodnie z Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, Ustawą  
o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Środki te podlegają kontroli przez Zarząd, Radę 
Nadzorczą i Komisję Rewizyjną oraz ustawowe organy kontroli. 
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§ 4 

Pomoc „na start” 

1. Nowym Podopiecznym Fundacja zapewnia przez jeden rok bezzwrotną pomoc finansową „na start” w wysokości  
do 6000 zł.  W chwili zgromadzenia na własnym koncie imiennym kwoty minimum 6000 zł, pomoc „na start” jest 
zatrzymywana. 

2. Środki przekazane przez Fundację, Podopieczny może wykorzystać wyłącznie na pomoc podstawową (§ 6). 

3. Warunki brzegowe średniego, udokumentowanego dochodu netto na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 
które wpływają na procentową wysokość refundacji w pomocy finansowej „na start”: 

1) do 1500,00 zł/osobę – 100% refundacji; 

2) 1501,00 zł – 1700,00 zł/osobę –   80% refundacji; 

3) 1701,00 zł – 1800,00 zł/osobę –   60% refundacji; 

4) powyżej 1800 zł/osobę – nie przysługuje pomoc „na start”. Podopieczni korzystają ze zgromadzonych środków 
finansowych na kontach imiennych. 

4. Podopieczni nieposiadający środków finansowych na kontach imiennych i korzystający z pomocy finansowej 
„na start” mogą korzystać z pomocy dodatkowej - ograniczonej do potrzeb koniecznych – wtedy, gdy średni dochód 
na osobę netto nie przekracza 800 zł. 

§ 5 

W przypadku decyzji Rodziców lub Opiekunów Prawnych o zamiarze korzystania wyłącznie ze środków 
zgromadzonych na koncie imiennym Podopiecznego (darowizny i 1% podatku), bez pomocy „na start”,  
nie obowiązują warunki brzegowe dochodu. Pomoc finansowa udzielana jest wówczas bez ograniczeń 
kwotowych, w ramach posiadanych zasobów finansowych. 
Zasady rozliczania składanych dokumentów refundacyjnych ujęte są w § 6 - obowiązują wszystkich Podopiecznych. 
 

§ 6 

Pomoc podstawowa – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji Podopiecznego 

W ramach pomocy podstawowej refundowane są: 

1. Leczenie: 

1) leki wyszczególnione w kartach informacyjnych z klinik (tzw. wypisach), kserokopiach recept, a w przypadku 
e-recept – zaświadczeniach/zaleceniach lekarskich. Refundowane są wyłącznie leki, które przyjmuje 
Podopieczny;  

2) działania mające na celu poprawę zdrowia i funkcjonowania Podopiecznego, np.: wizyty u logopedy, 
psychologa, integracja sensoryczna, rehabilitacja, wizyty u okulisty, ortopedy i inne rodzaje terapii zalecone 
przez specjalistów. 

Podstawą refundacji są: 

a) oryginały faktur zakupu leków. Faktury powinny być wystawione na nazwisko nabywcy – Rodzica lub Opiekuna 
Prawnego z dopiskiem w uwagach, wskazującym imię i nazwisko dziecka; 

b) na odwrocie faktur powinny znaleźć się, zamieszczone przez Rodzica lub Opiekuna Prawnego:  

 opis wskazujący kto jest odbiorcą wyszczególnionych leków; 

 podpis. 

2. Zakup paliwa w celu przejazdów na trasie: miejsce zamieszkania – klinika i inne placówki medyczne, w sposób 
następujący: 

 zwrot 100% kosztów przejazdu dziecka na trasie: dom - klinika – dom, 
 zwrot 50% kosztów przejazdu bez dziecka na trasie jw. 

Podstawą refundacji są: 

a) kserokopie kart informacyjnych z klinik albo poświadczenie pobytu dziecka w Przychodni Onkohematologicznej, 
Oddziale Jednego Dnia, innych ośrodkach medycznych lub terapeutycznych; 

b) oryginały faktur zakupu paliwa, pokrywające się z datą na wyżej wymienionych dokumentach. 

Na odwrocie faktur winny być zamieszczone informacje: 

 wskazanie ilości przejechanych kilometrów na trasie dom – klinika – dom; 
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 informacja, czy osoba kierująca pojazdem powraca do miejsca swojego zamieszkania, gdy dziecko pozostaje 
w szpitalu; 

 data, w której odbył się przejazd; 

c) w przypadku dojazdów komunikacją publiczną i zakupu biletów PKP, PKS lub innych środków transportu,  
daty przejazdów muszą być zgodne z dokumentami wymienionymi w lit. a). 

W przypadku pobytu dziecka w innych ośrodkach medycznych, np.: przychodni, gdzie nie ma możliwości uzyskania 
karty informacyjnej, podstawą refundacji kosztów paliwa jest faktura opatrzona stemplem z podpisem lekarza oraz 
pieczątką przychodni. Akceptowane będzie również wystawione przez lekarza zaświadczenie o tej wizycie  
z datą, pieczątką instytucji i lekarza oraz jego podpisem. 

3. Noclegi Rodzica lub Opiekuna w hotelu szpitalnym - dla jednej osoby. 

Podstawą refundacji są: 

a) oryginały faktur/rachunków, potwierdzających pobyt w hotelu przyszpitalnym wraz z kserokopią karty 
informacyjnej pobytu dziecka w szpitalu; 

b) pobyt w hotelu jest uzasadniony i podlega refundacji wówczas, gdy nie ma możliwości noclegu przy dziecku,  
na oddziale. 

 
4. Rehabilitacja i turnusy rehabilitacyjne 

Refundacja za rehabilitację i turnusy rehabilitacyjne odbywa się na podstawie oryginałów faktur lub rachunków. 

Refundacja przejazdu na trasie: dom-ośrodek-dom odbywa się zgodnie z ilością przebytych kilometrów. Zwrot kosztów 
przejazdu odbywa się po wyliczeniu zużycia paliwa: L/100 km. 

1) Zabiegi rehabilitacyjne 

Wystawiający faktury lub rachunki winni określić dni, ilość zabiegów i czas ich trwania. Na odwrocie Rodzic  
lub Opiekun Prawny opisuje i podpisuje dokument. Jeśli Wystawiający nie wyszczególni dni, ilości zabiegów  
i czasu ich trwania, dokonuje tego Rodzic lub Opiekun Prawny na odwrocie dokumentu. 

2) Turnusy rehabilitacyjne organizowane odpłatnie przez zewnętrze instytucje refundowane są  
na podstawie faktur, które zawierają wyszczególnienie: 

     - kosztów Podopiecznego - rehabilitacja, zakwaterowanie, wyżywienie; 

- kosztów jednego Rodzica lub Opiekuna Prawnego – wyłącznie zakwaterowania i wyżywienia. 

Turnusy dotowane przez NFZ refundowane są przez Fundację w części kosztów nie ujętych dotacją. 

3) Turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe organizowane przez Fundację „Krwinka” obejmują 
następujące zasady: 

 a)  ich uczestnikami mogą być Podopieczni oraz dzieci onkologicznie i hematologicznie chore, które nie są     
       formalnymi Podopiecznymi Fundacji „Krwinka” (mogą być pod opieką innych organizacji pozarządowych); 

 b)    o możliwości uczestnictwa dziecka w turnusie decyduje lekarz prowadzący; 

 c)  każde dziecko hematologicznie chore może uczestniczyć jeden raz w turnusie I – dla dzieci w trakcie     
       intensywnego i podtrzymującego leczenia oraz jeden raz w turnusie II – dla dzieci po leczeniu. 
       Ze względów medycznych lekarz hematolog może zalecić powtórny wyjazd. 

§ 7 

Postanowienia dotyczące refundacji poniesionych kosztów  

1. Fundacja dba o dobro Podopiecznych podczas każdego etapu leczenia, prawidłowe dysponowanie środkami zgodnie 
z niniejszym Regulaminem i postanowieniami Statutu oraz Ustawą o fundacjach (DZ.U.1991 nr 16 poz. 203 
z późniejszymi zmianami). 

2. Refundacja poniesionych kosztów wykonywana jest w formie przelewu bankowego na osobisty rachunek bankowy 
Rodzica lub Opiekuna Prawnego Podopiecznego Fundacji „Krwinka”, wskazany w zawartym Porozumieniu. 

3. Komisja może rozpatrywać dokumenty refundacyjne z okresu 1 miesiąca wstecz od daty złożenia podania 
o  przyznanie statusu Podopiecznego Fundacji „Krwinka”. 

4. Faktury i rachunki z czwartego kwartału danego roku należy złożyć najpóźniej do dnia 31 stycznia następnego roku. 

5. Fundacja refunduje koszty na podstawie faktur i rachunków, które: 

a) są oryginałami, odręcznie podpisanymi przez Wystawiającego dokument;   

b) zawierają imię i nazwisko Nabywcy – Rodzica lub Opiekuna Prawnego (nie Podopiecznego);  
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c) nie przekroczą w danym roku kalendarzowym okresu 6 miesięcy od dnia ich wystawienia; 

d) w opisie / uwagach zawierają imię i nazwisko Podopiecznego (nie dotyczy faktur za paliwo § 6, pkt.2); 

e) każda faktura - na odwrocie - winna być opisana (cel poniesionych kosztów) przez Rodzica  

lub Opiekuna Prawnego i opatrzona jego czytelnym podpisem; 

f) faktury powinny być poukładane datami i ponumerowane; 

g) Rodzic lub Opiekun Prawny dokonuje spisu ponumerowanych faktur w „Załączniku - zestawieniu kosztów 

leczenia hematologicznego” dostępnym na stronie internetowej Fundacji. Jeśli faktura nie jest zgodna  

z zapisami w kartach informacyjnych ze szpitala (wypisach), nie jest uwzględniania w refundacji; 

h) Komisja obraduje średnio raz w miesiącu, faktury należy dostarczać do szesnastego dnia każdego 

miesiąca. 

6.  Fundacja może odmówić zwrotu poniesionych kosztów, jeśli: 

a) przedstawione rachunki, faktury budzą wątpliwość co do ich merytorycznej rzetelności i celowości ponoszonych  
      kosztów; 

b) dokumenty nie są podpisanymi oryginałami lub nie odpowiadają pod względem formalnym wymogom  
      określonym w niniejszym Regulaminie oraz ustawie z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U.1994.121.591  
      z późniejszymi zmianami). 

7. Fundacja nie refunduje: 

a) leczenia w zakresie medycyny niekonwencjonalnej chyba, że lekarz prowadzący wyrazi na to zgodę w formie 
pisemnej; 

b) wydatków nieudokumentowanych lub niezasadnie poniesionych, niezgodnych z niniejszym Regulaminem; 

c) leków i preparatów nie ujętych w „Wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP”, 
chyba, że: 

- dany preparat wyszczególniony jest w darowiźnie celowej przy nazwisku konkretnego Podopiecznego i będzie 
zaakceptowany przez lekarza hematologa; 

- dany preparat jest wskazany przez lekarza na karcie informacyjnej ze szpitala. 

§ 8 

1. W przypadku skierowania Podopiecznego przez NFZ (na wniosek lekarzy onkologów/hematologów) na leczenie poza 
granicami kraju, pomoc finansowa (poza leczeniem refundowanym przez NFZ) rozpatrywana jest jedynie 
w przypadku Podopiecznych, posiadających środki na kontach imiennych.  

2. Jeśli leczenie zagraniczne nie jest finansowane przez NFZ, wówczas może odbywać się ono jedynie w ramach środków 
zgromadzonych na kontach imiennych Podopiecznych. 

§ 9 

Na wniosek, Kierownika Kliniki onkohematologicznej, wskazujący konieczność zakupu dla dziecka drogiego, 
specjalistycznego leku ratującego życie, Komisja może podjąć decyzję o jego sfinansowaniu ze środków zebranych  
na koncie imiennym (darowizny, 1%).  

W przypadku, gdy Podopieczny nie posiada środków na koncie imiennym, Fundacja może sfinansować zakup do kwoty 
rocznej 6000 zł. 

Jeśli koszt przekracza w/w kwotę, tego typu pomoc jest przyznawana o ile Fundacja dysponuje odpowiednimi 
środkami zabezpieczającymi jej udzielenie. 

§ 10 

Zakończenie udzielanego wsparcia 

1. Zakończenie udzielania wsparcia finansowego Podopiecznym następuje: 

1) gdy dziecko po roku korzystania z pomocy „na start” nie posiada środków zebranych na koncie imiennym;  

2) automatycznie, gdy: 

a) w ciągu 1 roku nie nastąpi żaden przelew refundacyjny; 

b) po ostatniej refundacji w ciągu roku nie nastąpi żaden przelew z powodu braku dostarczenia przez Rodzica  
lub Opiekuna Prawnego dokumentów refundacyjnych; 

3) wskutek rozwiązania Porozumienia; 
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4) na skutek śmierci dziecka (nie refundowane są koszty nagrobków); 

a) Rodzic lub Opiekun Prawny poinformuje Fundację drogą mailową, telefoniczną lub listowną o śmierci 
Podopiecznego w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od następnego dnia po dacie zgonu; 

b) Rodzic lub Opiekun Prawny przedłoży faktury, które zostały zgromadzone przed zgonem Podopiecznego,  
    w ciągu okresu trwającego nie dłużej niż 3 miesiące od daty zgonu Podopiecznego. 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie refundacje poniesionych kosztów odbywają się zgodnie z zapisami Regulaminu oraz Statutu Fundacji 
i muszą pozostawać w związku z celem. 

2. Informacje o Podopiecznym i o jego koncie imiennym, w tym dane osobowe i finansowe są zabezpieczone  
i traktowane przez Fundację jako poufne. Nie są one udostępniane osobom nieupoważnionym. 

3. Niewykorzystane środki, pozostające na kontach imiennych po zakończeniu leczenia przeznaczane są na cele 
statutowe Fundacji – pomoc innym dzieciom onkologicznie i hematologicznie chorym. 

4. W przypadku braku wystarczających środków finansowanych Fundacja zastrzega sobie prawo odmowy refundacji 
kosztów związanych z leczeniem Podopiecznych, którzy nie posiadają środków zgromadzonych na kontach 
imiennych. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Fundację „Krwinka” prowadzenia zbiórki darowizn i kwot 1% podatku w innej 
organizacji pozarządowej, w szczególności gdy Podopieczny korzysta z pomocy „na start”, następuje natychmiastowe 
zaprzestanie wypłacania refundacji oraz odebranie Statusu Podopiecznego, a także skierowanie do danej organizacji 
wniosku o zwrot dotychczasowych kosztów, poniesionych przez Fundację „Krwinka”. 

6. Ograniczenie wskazane w § 11 p.5 nie dotyczy: 

a) zbiórek charytatywnych (finansowych) prowadzonych poprzez np. Fundację siepomaga.pl, w sytuacji,  
gdy zbierana kwota przekazywana jest na konto imienne Podopiecznego Fundacji „Krwinka”, 

b) sytuacji otrzymywania przez Podopiecznego darów rzeczowych od innych organizacji pozarządowych. 

7.   Żadne z postanowień Regulaminu nie może stanowić podstawy roszczenia wobec Fundacji. 

8.   Treść niniejszego Regulaminu decyzją Zarządu może ulec zmianie w dowolnym czasie. 

9.   Środki zgromadzone na koncie imiennym nie podlegają oprocentowaniu. 

10. Wszelkie koszty związane z obsługą i zarządzaniem kont imiennych pokrywane są ze środków własnych Fundacji. 

11. Adres e-mail: fundacja@krwinka.pl oraz adres e-mail wskazany przez Rodzica lub Opiekuna Prawnego    
      Podopiecznego w Porozumieniu, są adresami kontaktowymi. 
 

Rodzic lub Opiekun Prawny Podopiecznego: 

a) wyraża zgodę na otrzymywanie od Fundacji drogą e-mailową wszelkich wiadomości; 

b) wyraża zgodę na to, aby wiadomości przekazywane Fundacji z jego adresu były traktowane przez Fundację jako 
oświadczenia woli; 

c) zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Fundacji, jakie mogłyby wystąpić w związku z nieprawidłowościami 
powstałymi w wyniku takiej komunikacji, w tym przekazania tą drogą wiadomości przez osobę nieupoważnioną. 

12. W przypadku zaistnienia zmian w Regulaminie, Rodzic lub Opiekun Prawny Podopiecznego przyjmuje jego nową         
      treść zamieszczoną na stronie internetowej www.krwinka.org, tym samym utrzymując przez dziecko Status  
      Podopiecznego Fundacji „Krwinka”. 
 
13. Decyzją Zarządu, niniejszy Regulamin obowiązuje od 10 grudnia 2020 r. 
 


