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RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2009  
Zmiana znaczącej umowy - Kontrakt z NFZ na rok 2009 oraz rozliczenie nadlimitów za rok 

2008  

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 26 marca 2009 

r. doręczone zostały Emitentowi zawarte w dniu 09.02.2009 r. z Narodowym Funduszem 

Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku następujące umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2009, obejmujące okres rozliczeniowy od dn. 01.01.2009 

r. do dn. 31.12.2009 r.: 

- Umowa nr 11/000102/POZ/08/9 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej 

opiece zdrowotnej, określająca wartość zakontraktowanych świadczeń na kwotę 439.824,48zł 

(czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złotych 48/100).  

- Umowa nr 11/000102/POZ-NT/08/9 o udzielanie świadczeń w podstawowej opiece 

zdrowotnej (świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ, nocnej i świątecznej 

ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w POZ oraz transportu 

sanitarnego w POZ), określająca wartość zakontraktowanych świadczeń na kwotę 15.500,04zł 

(piętnaście tysięcy pięćset złotych 04/100).  

- Umowa nr 11/000102/POZ-P/08/9 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 

podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, 

pielęgniarki szkolnej), określająca wartość zakontraktowanych świadczeń na kwotę 

75.733,03zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy tysiące 03/100).  

 

W związku z powyższym łączna wartość dotychczas zawartych umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2009 wynosi łącznie 25.196.135,15zł (dwadzieścia pięć 

milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści pięć 15/100), tj. uległa 

zwiększeniu o kwotę 531.057,55zł (pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt siedem 

złotych 55/100).  

 

Jednocześnie Emitentowi dostarczony został aneks nr 1/2009 z dnia 16.02.2009 r. do umowy 

nr 11/000102/ASDK/08 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjne 



świadczenia specjalistyczne (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) 

zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w 

Gdańsku, obejmujący okres rozliczeniowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Na mocy 

postanowień niniejszego aneksu wartość zakontraktowanych świadczeń w okresie od dnia 

01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. wynosi 1.588.386,20zł (jeden milion pięćset 

osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia groszy), tj. uległa 

zwiększeniu o kwotę 23.907,50zł (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedem złotych 

50/100).  

 

W związku z powyższym łączna wartość dotychczas zawartych umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2008 wynosi łącznie 17.583.932,73 zł (siedemnaście 

milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote 73/100).  
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