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REGULAMIN 

REALIZOWANIA ŚWIADCZEŃ NA RZECZ PODOPIECZNYCH  

FUNDACJI DR RADZIKOWSKIEJ 

 

§ 1  

Definicje 

Podanym poniżej wyrazom i wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie: 

1) Fundacja – fundacja działająca pod nazwą „Fundacja Dr Radzikowskiej”, wpisana do 

rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000805314.  

2) Podopieczny - osoba wymagająca leczenia i rekonwalescencji w związku z potrzebą 

zabiegu medycznego dotyczącego piersi i przeprowadzeniem takiego zabiegu, związana 

z Fundacją Umową i na rzecz której mogą być realizowane Świadczenia. 

3) Regulamin – niniejszy regulamin realizowania Świadczeń na rzecz Podopiecznych Fundacji, 

stanowiący integralną część Umowy.  

4) Spersonalizowany Pakiet Medyczny – realizowane przez Fundację na rzecz Podopiecznego 

Świadczenie, polegające m.in. na doprowadzeniu do przeprowadzenia zabiegu 

medycznego dotyczącego piersi, wraz ze świadczeniami towarzyszącymi. 

5) Świadczenie - przysporzenie Fundacji na rzecz Podopiecznego, w postaci 

Spersonalizowanego Pakietu Medycznego, Usługi lub Zbiórki.  

6) Umowa - umowa w sprawie realizacji Świadczeń na rzecz Podopiecznego, zawierana 

pomiędzy nim i Fundacją.  

7) Usługa - realizowane przez Fundację na rzecz Podopiecznego Świadczenie o charakterze 

niefinansowym.  

8) Zbiórka - realizowane przez Fundację na rzecz Podopiecznego świadczenie polegające na 

umożliwieniu Podopiecznemu pozyskiwania środków na pokrycie kosztów 

Spersonalizowanego Pakietu Medycznego poprzez zbieranie ich przez Fundację na jej 

rachunku bankowym.  

 

§ 2  

Cel działania Fundacji 

1. Celem Fundacji jest wspieranie osób z nowotworem piersi lub z wadami wrodzonymi bądź 

nabytymi piersi, w powrocie do zdrowia, rekonwalescencji i rehabilitacji, w oparciu o 
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nowoczesne metody stosowane w naukach medycznych i biologicznych oraz 

w psychologii, w szczególności poprzez wspomaganie takich osób w zakresie leczenia 

i rehabilitacji związanej z zabiegami medycznymi dotyczącymi piersi.  

2. Cel Fundacji, o którym mowa w ust. 1, realizowany jest w szczególności poprzez 

wykonywanie Świadczeń na rzecz Podopiecznych zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu.  

 

§ 3 

Umowa z Podopiecznym 

1. Fundacja wstępnie kwalifikuje osoby do objęcia działaniem Fundacji na podstawie 

zgłoszeń składanych w formie elektronicznej na adres Fundacji oraz po wstępnej 

konsultacji medycznej W zgłoszeniu należy zamieścić zdanie: „Akceptuję Regulamin 

Fundacji”.  

2. Osoba objęta zgłoszeniem stawia się na pierwszą wizytę konsultacyjną w terminie 

uzgodnionym z przedstawicielem Fundacji. Zmiana tego terminu możliwa jest 

w nadzwyczajnych wypadkach, po uzgodnieniu z przedstawicielem Fundacji. Na pierwszą 

wizytę konsultacyjną osoba objęta zgłoszeniem stawia się w miarę możliwości z kompletną 

dokumentacją medyczną dotyczącą stanu zdrowia i historii choroby. Kopię tej 

dokumentacji udostępnia się Fundacji przy podpisaniu umowy, o której mowa 

w poniższych ustępach.  

3. Fundacja może domagać się od osoby objętej zgłoszeniem przedstawienia dodatkowych 

dokumentów, wyjaśnień lub informacji w zakreślonym terminie. Bezskuteczny upływ 

takiego terminu Fundacja poczytuje za cofnięcie zgłoszenia.  

4. W oparciu o ustalenia dokonane podczas wizyty konsultacyjnej Fundacja proponuje osobie 

objętej zgłoszeniem Spersonalizowany Pakiet Medyczny, obejmujący konkretny zestaw 

czynności medycznych i towarzyszących. Fundacja zawiera Umowę z osobą, która wyrazi 

zgodę na zaproponowany jej Spersonalizowany Pakiet Medyczny.  

5. Umowa z Fundacją zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Takiej 

samej formy wymaga jej zmiana, wypowiedzenie i rozwiązanie.  

6. Fundacja w ramach Umowy zapewnia Podopiecznemu: 

1) wsparcie Podopiecznego w realizacji Zbiórki poprzez gromadzenie środków 

pieniężnych na rachunku bankowym Fundacji,  

2) realizację uzgodnionych Świadczeń, w tym zwłaszcza – Spersonalizowanego Pakietu 

Medycznego.  

7. Umowa ulega rozwiązaniu w trybie i na zasadach w niej określonych, o ile niniejszy 

Regulamin nie stanowi inaczej.  

 

§ 4  

Zbiórka 

1. Fundacja zapewnia Podopiecznemu możliwość pozyskiwania środków pieniężnych na cele 

określone w § 2 Regulaminu wyłącznie poprzez:  

1) wpłaty środków pieniężnych na subkonto Fundacji przypisane Podopiecznemu 

(darowizny na rzecz Fundacji), 
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2) dofinansowanie ze strony Fundacji na rzecz Podopiecznego.  

2. Wpłat na rzecz Podopiecznego mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne oraz 

wszelkie inne podmioty prawa, z zachowaniem praw do odliczeń i ulg zgodnie 

z właściwymi przepisami prawa podatkowego.  

3. Środki pieniężne pozyskane na rzecz Podopiecznego przeznaczane są na realizację 

Świadczeń na jego rzecz, z zastrzeżeniem ust. 4-8.  

4. Środki pieniężne zgromadzone na subkontach przypisanych Podopiecznym stanowią 

własność Fundacji. Środki przypisane na danym subkoncie konkretnemu Podopiecznemu 

mogą być wydatkowane wyłącznie na jego rzecz, zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu oraz Umowy zawartej z Podopiecznym i dopóki ów Podopieczny jest stroną 

Umowy z Fundacją.  

5. Środki pieniężne zgromadzone na subkontach Podopiecznych Fundacji, które nie zostały 

wykorzystane zgodnie z Regulaminem, będą być przez Zarząd Fundacji przeznaczone na 

inne cele statutowe Fundacji, w tym w sposób przewidziany w ust. 1 pkt 2 niniejszego 

paragrafu.  

6. Z wpłat dokonywanych na subkonta 8% przeznaczanych jest na koszty funkcjonowania 

i obsługi administracyjnej Fundacji.  

7. Wpłaty, co do których nie jest możliwe zidentyfikowanie ich jako przeznaczonych dla 

konkretnego Podopiecznego, mogą być przeznaczone przez Fundację na dowolny 

statutowy cel działania Fundacji.  

8. Wpłata zostaje zakwalifikowana na rzecz konkretnego Podopiecznego, o ile spełnia 

następujące warunki: 

1) zostaje skierowana na subkonto przypisane danemu Podopiecznemu, 

2) w tytule wpłaty znajduje się imię i nazwisko Podopiecznego z dopiskiem „na cele 

statutowe Fundacji dr Radzikowskiej” lub równoważnym.  

9. Fundacja raz na miesiąc, do 15. dnia każdego miesiąca, przesyła Podopiecznemu 

informacją mailową o stanie zgromadzonych środków, chyba że Podopieczny zrezygnuje 

z otrzymywania takich informacji. Fundacja w ten sam sposób przesyła Podopiecznemu 

niezwłocznie informację o zgromadzeniu całości środków niezbędnych na realizację 

Spersonalizowanego Pakietu Medycznego ustalonego z Podopiecznym.  

10. Podopieczny może przekazać środki zgromadzone na jego subkoncie w Fundacji na 

realizację innej działalności statutowej Fundacji niż pokrycie kosztów Spersonalizowanego 

Pakietu Medycznego tego Podopiecznego. W szczególności Podopieczny może 

wnioskować o przypisanie środków innemu Podopiecznemu. Dyspozycja taka wymaga 

formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

11. Podopieczny może otrzymać dofinansowanie ze strony Fundacji na podstawie uchwały 

Zarządu Fundacji podjętej w oparciu o dokumentację medyczną Podopiecznego oraz 

informacje o jego sytuacji osobistej.   

12. Podopieczny ma prawo łączyć Zbiórkę z innymi formami pozyskiwania środków na 

Spersonalizowany Pakiet Medyczny. O skorzystaniu z innych form pozyskiwania środków 

Podopieczny powiadamia Fundację. Podopieczny ponosi wyłączną odpowiedzialność za 

działania podejmowane w tym zakresie.  



4 
Załącznik nr 1 do Umowy 

 

13. Fundacja gwarantuje anonimowość podmiotów dokonujących wpłat na rachunki 

bankowe Fundacji.  

 

§ 5 

Realizacja pozostałych Świadczeń przez Fundację 

1. W zakresie Spersonalizowanego Pakietu Medycznego Fundacja może zaproponować 

Podopiecznemu zorganizowanie świadczeń wskazanych w Załączniku nr 2 do niniejszego 

Regulaminu.  

2. Zabieg medyczny ustalony w Spersonalizowanym Pakiecie Medycznym powinien zostać 

przeprowadzony w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty otrzymania od Fundacji, przez 

Podopiecznego, informacji o zgromadzeniu całości środków niezbędnych na jego 

wykonanie. Wykonanie zabiegu medycznego może zostać wyznaczone na termin 

późniejszy wyłącznie ze wskazań medycznych, potwierdzonych przez lekarza.  

3. Po upływie terminu określonego zgodnie z ust. 2 dalsza prolongata terminu wykonania 

zabiegu medycznego, może mieć uzasadnienie wyłącznie ze wskazań medycznych. 

Bezskuteczny upływ terminu wyznaczonego na wykonanie zabiegu medycznego, 

spowodowany innymi niż wskazania medyczne względami leżącymi po stronie 

Podopiecznego jest równoznaczny z wypowiedzeniem przez niego Umowy.  

4. W przypadku określonym w ust. 3 Fundacja jest uprawniona do rozwiązania Umowy ze 

skutkiem natychmiastowym. 

5. W zakresie Usług Fundacja zapewnia Podopiecznemu: 

1) bezpłatne konsultacje chirurga lub chirurga-plastyka w zakresie chirurgii 

rekonstrukcyjnej w liczbie wymaganej ze względu na stan zdrowia i postępy 

rekonwalescencji Podopiecznego,  

2) możliwość zorganizowania ułatwionego dostępu do usług specjalistycznych, 

niezbędnych z uwagi na przebieg leczenia.  

6. Podopieczny finansuje usługi specjalistyczne, o których mowa w ust. 2 pkt 2 powyżej, we 

własnym zakresie.  

7. Poza Usługami określonymi w Umowie zawartej z Podopiecznym Fundacja nie realizuje 

żadnych świadczeń o charakterze niepieniężnym.  

 

§ 6 

Prawa własności intelektualnej 

1. Korzystanie przez Podopiecznego z nazwy lub logo Fundacji w związku z jakimikolwiek 

akcjami organizowanymi na jego rzecz, w tym również  dla potrzeb zbiórek publicznych, 

wydarzeń kulturalnych, sportowych, religijnych i innych, publikacji czy informacji 

outdoorowych poświęconych Podopiecznemu, wymaga każdorazowo uprzedniej 

pisemnej zgody Fundacji. Naruszenie praw (w tym dóbr osobistych) Fundacji w ramach 

takiej akcji może skutkować wypowiedzeniem Umowy w trybie natychmiastowym.  

2. Podopieczny jest zobowiązany poinformować Fundację o wszelkich działaniach, jakie 

mają być podejmowane w celu propagowania informacji o możliwości dokonywania na 

rzecz Podopiecznego wpłat na subkonto Fundacji. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności 

za naruszenia prawa wynikłe w związku z takimi działaniami lub przy ich wykonywaniu.  
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3. Logo i nazwa Fundacji mogą być wykorzystywane wyłącznie w formacie (czcionka, 

kolorystyka, wzór graficzny) ustalonym przez Fundację.  

4. Podopieczny dla potrzeb realizacji Umowy może przekazać Fundacji utwory literackie, 

graficzne, multimedialne i inne (w tym obejmujące jego wizerunek), w szczególności 

celem wykorzystania ich dla potrzeb Podopiecznego w  ramach akcji organizowanych 

przez Fundację dla realizacji celów statutowych i w kanałach komunikacji informujących 

o działaniach Fundacji.  

5. Podopieczny oświadcza, że przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa 

majątkowe do materiałów, o których mowa w ust. 4. Podopieczny, na czas obowiązywania 

Umowy, uprawnia Fundację do korzystania z tych materiałów w następującym zakresie:  

1) utrwalenia i zwielokrotnienia materiałów – wytwarzanie dowolną techniką, w tym 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

2) wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, 

Blue-ray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie materiałów lub 

z ich wykorzystaniem,  

3) wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów materiałów do pa-mięci 

komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju 

Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci,  

4) przekazywania lub przesyłania zapisów materiałów pomiędzy komputerami, 

serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy 

wszelkiego rodzaju środków i technik,  

5) publiczne udostępnianie materiałów, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym 

w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach 

telewizyjnych, telekomunikacyjnych i komputerowych. 

6. Podopieczny wyraża zgodę na tworzenie przez Fundację opracowań materiałów, 

o których mowa w ust. 4, w tym wykorzystywanie we fragmentach oraz łączenie z innymi 

utworami, dla realizacji celów wynikających z niniejszego Regulaminu. 

7. Podopieczny może wyrazić zgodę na publikację przez Fundację jego wizerunku w związku 

z realizacją celów określonych w niniejszym Regulaminie, w sposób i w zakresie opisanym 

w ust. 5. 

8. Podopieczny ponosi wobec Fundacji pełną odpowiedzialność prawną za szkody wynikłe 

z posłużenia się przez Fundację materiałami otrzymanymi od Podopiecznego, zgodnie 

z postanowieniami niniejszego paragrafu.  

 

§ 7 

Zachowanie poufności 

1. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszystkie informacje ujawnione każdej 

z nich przez drugą Stronę w związku z Umową oraz nie będzie ujawniać takich informacji 

jakimkolwiek osobom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, gdy ujawnienie takich informacji 

jest dopuszczalne zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

2. Podopieczny zachowa w tajemnicy wszystkie informacje ujawnione mu w związku 

z Umową dotyczące Fundacji oraz nie będzie ujawniać takich informacji jakimkolwiek 
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osobom trzecim. 

3. Poufne informacje mogą być publikowane lub rozpowszechniane w inny sposób wyłącznie 

za wcześniejszą, pisemną zgodą drugiej Strony. 

4. Powyższe ograniczenia nie dotyczą informacji:  

1) podanych do wiadomości publicznej przez Stronę lub za jej zgodą, bez naruszenia 

postanowień Regulaminu, 

2) których podanie przez Stronę wymagane jest przez obowiązujące przepisy prawa, 

w szczególności na żądanie uprawnionych organów. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Do komunikacji z Fundacją w sprawach będących przedmiotem niniejszego Regulaminu 

służy adres poczty elektronicznej: biuro@fundacjaradzikowskiej.pl. Do komunikacji 

z Podopiecznym służy adres poczty elektronicznej wskazany przez niego w Umowie.  

2. W przypadku kontaktów, które wymagają zachowania formy pisemnej wykorzystywane 

są adresy podane przez strony w Umowie.  

3. Poza wydatkami, przeznaczonymi na pokrycie kosztów Spersonalizowanego Pakietu 

Medycznego ustalonymi zgodnie z Umową, Fundacja nie ma żadnych dalszych 

zobowiązań finansowych wobec Podopiecznego.  

4. Podopieczny jest zobowiązany informować Fundację o zamiarze podjęcia współpracy 

z inną organizacją charytatywną.  

5. W zakresie zgodności wykorzystania środków finansowych z celami statutowymi Fundacji, 

zastosowanie mają ustawa o fundacjach oraz statut Fundacji.  

6. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności 

w razie zmian w obowiązujących przepisach prawa, statucie Fundacji lub na skutek uchwał 

podjętych przez Zarząd Fundacji.  

7. O każdej zmianie Regulaminu Podopieczni zostaną poinformowani drogą elektroniczną 

wraz z dostarczeniem im elektronicznej wersji nowego Regulaminu lub wskazania adresu 

internetowego, pod którym nowy Regulamin został opublikowany. W przypadku braku 

zgody na zmianę Regulaminu Podopieczny ma prawo wypowiedzenia Umowy, na 

podstawie oświadczenia złożonego w ciągu miesiąca od daty otrzymania wiadomości 

o takiej zmianie.  

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem a Umową pierwszeństwo 

mają postanowienia Umowy.  

 

 

 

 

 
Warszawa, 05.01.2021 r. 


