
Regulamin refinansowania wydatków na  zakup leków 
opartych na marihuanie leczniczej. 

 

Realizując jeden z podstawowych celów Fundacji określony w § 2 pkt.5 lit. d) 

statutu: udzielanie wsparcia finansowego osobom chorym – określa się 

podstawowe zasady przyznawania tego wsparcia. 

1. Pomoc finansowa udzielana jest w  pierwszej kolejności dla dzieci  
z lekooporną padaczką oraz dla chorych na nowotwór mózgu.  

2. Fundacja prowadzi rejestr wydatków na refinansowanie zakupu leków 
(zwany dalej rejestrem refinansowania) zawierający następujące informacje:  

 data refundacji;  

 imię i nazwisko chorej osoby, jej adres zamieszkania;  

 nr rachunku bankowego, na który dokonano refundacji; 

 kwota dokonanej refundacji. 

3. Informacja o dokonanej pomocy finansowej umieszczana jest na stronie 
internetowej Fundacji w formie: imię i nazwisko oraz kwota. Pozostałe 
informacje zawarte w rejestrze refinansowania nie są podawane  
do publicznej wiadomości. 

4. Refinansowanie wydatków na zakup leków opartych na marihuanie 
leczniczej dokonywane jest na podstawie elektronicznego wniosku 
złożonego przez osobę chorą lub jej opiekuna ( za pośrednictwem 
formularza dostępnego na stronie internetowej Fundacji w zakładce  
„O nas”→ „Refundacja”). 

5. Wniosek powinien zawierać: 

 zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę wraz z zawartą 
informacją o konieczności stosowania oleju CBD – wzór zaświadczenia 
dostępny w zakładce „O nas”; 

 faktury potwierdzające dokonanie zakupu oleju CBD: bieżące (data 
zakupu maksymalnie do miesiąca czasu wstecz od chwili składania 
wniosku), opłacone (w przypadku przelewu bankowego niezbędne 



bankowe potwierdzenie transakcji), wystawione na rodzica dziecka (w 
przypadku osoby niepełnoletniej) lub osobę, która została wpisana w 
formularzu refinansowania jako opiekun dziecka;  

 numer rachunku bankowego, na który ma być dokonana refundacja  
oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania właściciela rachunku; 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  
w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz podanie 
informacji o przekazanych środkach na stronie internetowej Fundacji. 

6. Potwierdzenie otrzymania dokumentów przesyłane jest drogą mailową  
w odpowiedzi na formularz dotyczący refinansowania. Przesłana 
informacja o otrzymaniu dokumentów i przekazaniu danych do przelewu 
Prezesowi Fundacji „Polacy dla Polaków” jest równoznaczna  
z akceptacją wniosku dotyczącego refinansowania.  

7. Termin i wysokość przelewu jest zależny od Prezesa Fundacji. W celu 
uzyskania dodatkowych informacji o terminie i wysokości kwoty refundacji 
można kontaktować się z Prezesem Fundacji (jerzyz@paz.org.pl).  

 

 

 


