
ZARZĄDZENIE Nr2?/2020/DEF 
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dn ia ....................................... 2020 r.

w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania 
informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza

podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 w zw. z art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1>) zarządza się, 
co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Zarządzenie określa warunki udzielania i rozliczania środków 
na dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia, zwany dalej „Funduszem”.

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, udzielane jest 
świadczeniodawcy posiadającemu umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 
31 grudnia 2020 r., zwanemu dalej „uprawnionym świadczeniodawcą”.

§ 2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) dyrektor właściwego oddziału Funduszu -  dyrektora oddziału 

wojewódzkiego Funduszu, z którym uprawniony świadczeniodawca zawarł 
umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w § 1 
ust. 2;

2) oddział Funduszu -  oddział wojewódzki Funduszu;

1> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2019 poz. 1394, 1590, 
1694, 1726, 1818, 1905, 2020 i 2473.



3) urządzenia informatyczne lub oprogramowanie - urządzenia informatyczne 
lub oprogramowanie wykorzystywane do przechowywania lub obsługi 

dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Rozdział 2
Warunki udzielania dofinansowania

§ 3. 1. W celu uzyskania dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki 
zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, uprawniony 
świadczeniodawca, składa w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., do dyrektora 

właściwego oddziału Funduszu:
1) wniosek o udzielenie dofinansowania, którego wzór określony jest 

w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2) specyfikację dofinansowania, której wzór określony jest w załączniku nr 2 

do zarządzenia;
3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 

potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2020 r.:
a) urządzeń informatycznych lub oprogramowania, lub
b) usług przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci 

elektronicznej.
2. Dofinansowanie udzielane jest przez dyrektora właściwego oddziału 

Funduszu uprawnionemu świadczeniodawcy, którego wniosek o udzielenie 
dofinansowania został pozytywnie rozpatrzony i zatwierdzony przez dyrektora 

właściwego oddziału Funduszu.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków o udzielenie dofinansowania 

złożonych przez uprawnionych świadczeniodawców, następuje według kolejności ich 
wpływu do oddziału Funduszu, do wysokości środków przyznanych oddziałowi 
Funduszu.

4. Informacja o wyniku rozpatrzenia wniosku o udzielenie dofinansowania 
przekazywana jest przez dyrektora właściwego oddziału uprawnionemu 
świadczeniodawcy.

5. Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania środków przyznanych 
oddziałowi Funduszu nie później niż do dnia 21 stycznia 2021 r.



§ 4. 1. Ustalanie wysokości środków przekazywanych uprawnionemu 
świadczeniodawcy, na podstawie wniosku o udzielenie dofinansowania, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, odbywa się na następujących zasadach:

1) kwota dofinansowania dla jednego świadczeniodawcy nie może 
przekroczyć:

a) 80% poniesionych wydatków bez podatku VAT, w przypadku złożenia 
przez świadczeniodawcę oświadczenia o możliwości odliczenia 
podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 
6 504 zł na jedno miejsce udzielania świadczeń lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem pkt 2,

b) 80% poniesionych wydatków z podatkiem VAT, w przypadku złożenia 
przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia 
podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 
6 504 zł powiększone o podatek VAT na jedno miejsce udzielania 
świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem pkt 
2 :

2) w przypadku wydatków przekraczających kwoty, o których mowa w pkt 1, 
dofinansowanie liczone jest od kwoty 6 504 zł lub 6 504 zł powiększonej 
o podatek VAT, o których mowa odpowiednio w pkt 1 lit. a i b;

3) wniosek o udzielenie dofinansowania składa się do dyrektora oddziału 
Funduszu, z którym uprawniony świadczeniodawca, zawarł umowę 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w § 1 ust. 2;

4) dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez uprawnionego 
świadczeniodawcę w 2020 r., pod warunkiem, że zostały sfinansowane 
ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku 
o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych 
źródeł.

2. Warunkiem uzyskania przez uprawnionego świadczeniodawcę, 
środków na dofinansowanie w wysokości ustalonej w sposób, o którym mowa 

w ust. 1, jest złożenie w siedzibie właściwego oddziału Funduszu poprawnych 
dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1.

3. Środki, o których mowa w ust. 2, są przekazywane uprawnionemu 
świadczeniodawcy, na rachunek bankowy wskazany we wniosku o udzielenie



dofinansowania, w terminie 21 dni od dnia złożenia w siedzibie właściwego oddziału 
Funduszu dokumentów, o których mowa w ust. 2.

4. Termin zakończenia przekazywania przez oddział Funduszu środków, 
o których mowa w ust. 2, upływa w dniu 21 stycznia 2021 r., z zastrzeżeniem § 3 ust.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego oddziału 

Funduszu.

Rozdział 3
Rozliczenie środków na dofinansowanie

§ 5. Dyrektor właściwego oddziału Funduszu na podstawie pozytywnie 
rozpatrzonych wniosków o udzielenie dofinansowania, na podstawie których w danym 
miesiącu udzielono uprawnionym świadczeniodawcom dofinansowania, sporządza 
i przekazuje do Centrali, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym pozytywnie rozpatrzono wniosek o udzielenie dofinansowania:

1) sprawozdanie łączne z udzielonego świadczeniodawcom dofinansowania, 
którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia;

2) notę księgową obciążeniową, której wzór określony jest w załączniku 
nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA



Uzasadnienie
Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie 

warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń 
opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej określa 
warunki udzielania i rozliczania środków na dofinansowanie informatyzacji świadczeń 
opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia na rzecz świadczeniodawców 
posiadających w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. umowy 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

W celu otrzymania dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej, 
lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (uprawniony świadczeniodawca) zobowiązany 
jest do złożenia do właściwego dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ wniosku 
o udzielenie dofinansowania.

Dofinansowaniem informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej objęte są poniesione przez uprawnionego 
świadczeniodawcę w 2020 r. wydatki na nabycie:
1) urządzeń informatycznych lub oprogramowania wykorzystywanych 

do przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, 
lub

2) usług przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci 
elektronicznej.
Maksymalny szacowany skutek finansowy zarządzenia w 2020 r. 

wynosi 58,7 min zł.


