
ZARZĄDZENIE Nr 125/2021/DEF
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 01.07.2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. 
dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki 

zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 25 w związku 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 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.1)) zarządza się, co 

następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 66/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. 

dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, 

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiotem dofinansowania, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest nabycie 

i sfinansowanie w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 

2021 r.:”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 

potwierdzających nabycie i sfinansowanie w okresie od dnia 1 stycznia 

2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. przedmiotu dofinansowania, o którym 

mowa w ust. 1.”;

2) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dofinansowaniem, którym mowa w § 1 ust. 1, mogą być objęte wydatki 

poniesione przez uprawnionego świadczeniodawcę w okresie od dnia 

1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., pod warunkiem że zostały 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493, 
1578, 1875, 2112, 2345 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 97, 159 i 694.
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sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem 

wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem 

z innych źródeł.”;

3) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 

niniejszego zarządzenia.

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