
Informacja dla Lekarzy POZ ubiegających się o udzielenie  

dofinansowania przez NFZ na zakup oprogramowania drEryk Gabinet

Zasady ubiegania się o dofinansowanie reguluje Zarządzenie nr 27/2020/DEF Prezesa Narodowego  
Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 r. zmienione Zarządzeniem nr 35/2020/DEF z dnia 12 marca 
2020 roku (dalej: Zarządzenie).

Dofinansowanie stanowi do 80% poniesionych wydatków na zakup oprogramowania (przy czym 
nieprzekraczających kwoty 6.504 PLN) na jedno miejsce udzielania świadczeń. 

Warunki ubiegania się o dofinansowanie na oprogramowanie drEryk Gabinet:

a) posiadanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka 
zdrowotna z okresem obowiązywania obejmującym okres  od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 
2020 r. 

b) złożenie we właściwym OW NFZ poprawnego wniosku o udzielenie dofinansowania – zgodnie ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia wraz z kompletem wymaganych dokumentów

Wszystkie potrzebne pliki do pobrania znajdują się pod adresem: 
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dofinansowanie-zakupu-urzadzen-
informatycznych-oprogramowania-oraz-uslug-umozliwiajacych-udzielanie-porad-telemedycznych-
w-poz,7637.html

Składając wniosek o dofinansowanie Lekarz przedkłada dokumenty potwierdzające nabycie i 
sfinansowanie w 2020 roku (ze środków własnych):

a) oprogramowania wykorzystywanego do: przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w 
postaci elektronicznej lub udzielania porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych na odległość 
przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Oprogramowanie drEryk Gabinet spełnia wszystkie wymogi określone Zarządzeniem. Umożliwia 
przechowywanie i obsługę dokumentacji medycznej Pacjenta w postaci elektronicznej. Dodatkowo 
zapewnia możliwość przeprowadzenia porady lekarskiej za pomocą modułu Wideokonsultacji i 
funkcjonalności teleporady. 

b)    Kopie faktur VAT oraz kopię dokumentów potwierdzających zapłatę (potwierdzenie przelewu). 
Faktura za oprogramowanie drEryk Gabinet przesyłana jest drogą elektroniczną, co ułatwi
kompletowanie dokumentów do wniosku.  

Kopie dokumentów potwierdzające nabycie i sfinansowanie zakupu oprogramowania drEryk Gabinet 
muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone datą potwierdzenia oraz czytelnym 
podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia. Zwracamy uwagę, że dotyczy to również 
potwierdzeń przelewu przedpłat. Wyjątek stanowi tu dokument potwierdzenia przelewu 
elektronicznego wygenerowany automatycznie, zawierający adnotację „nie wymaga podpisu ani 
stempla”.

O przyznaniu dofinansowania  decyduje kolejność złożenia poprawnego wniosku wraz z załącznikami. 

Informujemy, że niektóre oddziały NFZ uruchomiły dedykowane adresy mailowe i infolinie wspierające 
proces kompletowania dokumentów i ubiegania się o otrzymanie dofinasowania.  

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 31 grudnia 2020 roku.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z Działem Handlowym!

Piotr Staniec 
Dyrektor Regionalny 
m: 605 506 026 
e: piotr.staniec@dreryk.pl

Jarosław Słodziński 
Dyrektor Regionalny 
m: 605 506 038 
e: jaroslaw.slodzinski@dreryk.pl
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