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RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2010 
Kontrakt z NFZ na rok 2010 

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o doręczeniu 

Emitentowi w dniu dzisiejszym, tj. 08 lutego 2010 r. następujących umów z Narodowym 

Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku: 

1. umowy nr 11/000102/AOS/08/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - 

ambulatoryjna opieka specjalistyczna z dnia 29 stycznia 2010 r. Na mocy postanowień § 4 

ust. 1 w/w umowy wartość zakontraktowanych świadczeń w okresie rozliczeniowym od 

dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. wynosi 550.444,40 zł (pięćset 

pięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści złotych 40/100). 

2. umowy nr 11/000102/ASDK/08/10 – o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - 

ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne 

kosztochłonne) z dnia 29 stycznia 2010 r. Zgodnie z § 4 ust. 1 w/w umowy wartość 

zakontraktowanych świadczeń w okresie rozliczeniowym od dnia 01 stycznia 2010 r. do 

dnia 31 czerwca 2010 r. wynosi 745.091,70 zł (siedemset czterdzieści pięć tysięcy 

dziewięćdziesiąt jeden złotych 70/100 ). 

3.  umowy nr 11/000102/SZP/09/10 – o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie 

szpitalne z dnia 29 stycznia 2010 r. Na mocy postanowień § 4 ust. 1 w/w umowy wartość 

zakontraktowanych świadczeń w okresie rozliczeniowym od dnia od dnia 01 stycznia 

2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wynosi 23.219.695,00 zł (dwadzieścia trzy miliony 

dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) 

 

W związku z powyższym łączna wartość wszystkich zawartych dotychczas przez Emitenta 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2010 wynosi łącznie 

24.515.195,10 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt 

pięć złotych 10/100).  

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 

2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744 z póź. zm.) 

 

PODPIS: 

                    Roman Walasiński  

                    Prezes Zarządu 


