
ZARZĄDZENIE Nr 35/2020/DEF 

PREZESA 

NARODOWEGO FUNDUSZU  ZDROWIA 

 

z dnia 12 marca 2020 r. 

 

zmieniające zarządzenie 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: 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 27/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. 

dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) urządzenia informatyczne lub oprogramowanie – urządzenia 

informatyczne lub oprogramowanie wykorzystywane do: 

a) przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci 

elektronicznej, lub 

b) udzielania porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych na odległość 

przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.”; 

2) w § 3 w ust. 1 w pkt 3: 

a) w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „lub”, 

b) dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c)  usług umożliwiających udzielanie porad lekarskich w warunkach 

ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych 

lub systemów łączności.”; 

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



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

nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

4)  załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku 

nr 2 do niniejszego zarządzenia; 

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

nr 3 do niniejszego zarządzenia; 

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

 

PREZES 

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

Adam Niedzielski 


