
Cyberbezpieczeństwo 
dla placówek leczniczych
Oferta na pozyskanie grantów
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Jako specjaliści z branży IT i konsultingu biznesowego, głównie w zakresie 
pozyskiwania środków zewnętrznych, oferujemy pomoc w zdobyciu grantu na 
zwiększenie cyberbezpieczeństwa, tj.  podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
systemów teleinformatycznych u świadczeniodawców.

Wyższy standard IT = bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych.

Kto może ubiegać się o środki?
Podmioty lecznicze, które mają umowę z NFZ na:

leczenie 
szpitalne

rehabilitację 
leczniczą

opiekę 
psychiatryczną

leczenie  
uzależnień

lecznictwo  
uzdrowiskowe

Ile można otrzymać?
Wysokość środków, jakie świadczeniodawca może pozyskać uzależniona jest od sumy wartości 
umów, jakie zawarł z NFZ na 2021 r. oraz możliwości odliczenia przez niego podatku VAT:

Kwota maksymalnego finansowania Suma wartości umów 
(U)zawartych przez 
świadczeniodawcę z NFZ 
na 2021 r.
(PLN)

dla świadczeniodawcy 
mogącego odliczyć VAT

(PLN bez VAT)

Dla świadczeniodawcy 
niemogącego odliczyć VAT

(PLN z VAT)

243 902 300 000 U ≤ 10 mln

325 203 400 000 10 mln < U ≤ 100 mln

487 804 600 000 100 mln < U ≤ 500 mln

731 707 900 000 U > 500 mln

Finansowanie obejmuje wydatki świadczeniodawców ponoszone od dnia 29 kwietnia 2022 r. do dnia 
31 grudnia 2022 r. Koszty audytu bezpieczeństwa nie mogą przekroczyć 10 % wartości faktycznie 
udzielonego świadczeniodawcy grantu. W celu pozyskania środków, świadczeniodawca składa 
wniosek wraz z ankietą w terminie do 30 listopada 2022 r.
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Oferujemy ocenę merytoryczną wniosku, pomoc w jego złożeniu oraz monitorowanie w trakcie 
realizacji zadania, obecność podczas audytu certyfikującego oraz jego rozliczenie.

Wykonujemy preaudyt przygotowujący do certyfikacji, w zakres którego wchodzi:

 ▶ określenie, jakie oprogramowanie jest rekomendowane, które systemy powinny być instalowane 
 ▶ wykonanie szczegółowego opisu warunków zamówienia
 ▶ ocena czy sprzęt jest zgodny z wymogami cyberbezpieczeństwa
 ▶ stworzenie zakresu rzeczowego

W ramach kosztów kwalifikowanych:

Świadczymy usługę skanów podatności w zakresie sprecyzowanym w materiale referencyjnym 
„Plan działania w zakresie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia”, opublikowanym na stronie 
internetowej Centrum e-Zdrowia;

Opracowujemy, wraz z przekazaniem praw autorskich, dokumentację systemu zarządzania 
bezpieczeństwem informacji, zgodnie z wymaganiami: 

 ▶ ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne, 

 ▶ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, 

 ▶ ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, jeśli dotyczy  
świadczeniodawcy będącego operatorem usługi kluczowej, w tym planu odtworzenia po awarii;

Prowadzimy szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa skierowane do kadry zarządzającej 
świadczeniodawcą oraz osób zatrudnionych u świadczeniodawcy w zakresie podstawowej 
świadomości bezpieczeństwa IT, w tym:

 ▶ ochrony przed zaawansowanymi atakami przez pocztę i www,
 ▶ tworzenia i zarządzania polityką haseł i tożsamości,
 ▶ zarządzania ryzykiem, dokumentacją i polityką bezpieczeństwa,
 ▶ wykonywania kopii zapasowych,
 ▶ tworzenia i utrzymania polityki ciągłości działania.
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Adrian Furman 
Prezes Grupy AF sp. z o.o. - największej w Polsce firmy zatrudniającej specjalistów 
z niepełnosprawnością. W Stanach Zjednoczonych założył spółkę Poland IT-Lab LLC. Obie 

specjalizują się w branży IT i konsultingu biznesowym. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu długofalowymi projektami 
w zakresie komunikacji cyfrowej i we wdrażaniu nowych technologii. 
Współpracował z takimi markami jak: TNT, TUI, KFC, FedEx, 4F i Asseco. Kieruje 
też firmą konsultingową AF Atlantic Trade sp. z o.o., która pomaga polskim 

i amerykańskim przedsiębiorcom pozyskiwać nowe rynki zbytu.

Przez media nazywany jest Stephenem Hawkingiem biznesu.  

Występuje jako ekspert na biznesowych konferencjach związanych z nowoczesnymi 
technologiami w Europie, Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, min: Kongres 

60 Milionów w Berlinie i Nowym Jorku, Quo Vadis Conferences Canada w Toronto czy 
Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach.

Grupa AF sp. z o.o. to prężnie rozwijająca się spółka. Główny zakres działań to kreowanie 
internetowego wizerunku firm poprzez projektowanie dostępnych stron internetowych (WCAG 2.1), 
platform e-learningowych oraz stron dla deweloperów nieruchomości. Jako agencja składająca 
się w dużej mierze z osób z niepełnosprawnością, włączając w to samego założyciela, promuje ich 
wizerunek, jako ludzi zdolnych do konkurencji na otwartym rynku.

Fundacja Biznes Bez Barier

Organizacja pozarządowa, której statutowym nadrzędnym celem jest promocja i wdrażanie szeroko 
rozumianej dostępności: architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjno-informacyjnej, ale także 
mentalnej. Dlatego promuje świat równych szans dla każdego - bez względu na wiek, stan zdrowia, 
czy rodzaj dysfunkcji.

Fundacja wspiera też osoby z niepełnosprawnością w rozwoju kompetencji i umiejętności, które 
znacząco zwiększają ich szansę na zatrudnienie. Dla klientów zewnętrznych prowadzi rekrutacje osób 
z niepełnosprawnością na różne stanowiska, pomagając im tym samym w odnalezieniu się na rynku 
pracy. 

Przeprowadza też audyty instytucji publicznych: architektoniczne – pod kątem dostępności do 
nich, cyfrowe (strony internetowe i aplikacje mobilne)  - których celem jest stworzenie warunków do 
swobodnego korzystania z zasobów Internetu.  
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Partnerzy

Zaufali nam

+ 200 FIRM

www.GrupaAF.pl

Kontakt
Chcesz dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej organizacji? Skontaktuj się z nami!

Opiekun oferty:

Zbigniew Walaszek
New Business Advisor
(+48) 536 213 411
z.walaszek@GrupaAF.pl

+48 71 307 15 03 BOK@GrupaAF.pl www.GrupaAF.pl

Biuro:
Wrocław
Sky Tower
ul. Gwiaździsta 62 12/2
(adres rejestrowy)
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