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Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 

ul. Wileńska 44 

80-215 Gdańsk 

 
Komisja Nadzoru Finansowego 
 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
 
Polska Agencja Prasowa S.A. 

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2010 

Kontrakt z NFZ na 2010 rok w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz rozliczenie 

wykonania umów z 2009 roku z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A informuje o doręczeniu Emitentowi zawartych w 

dniu 31.12.2009 r. z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem 

Wojewódzkim w Gdańsku następujących umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

obejmujących okres rozliczeniowy od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.:  

 

• Umowa nr 11/000102/POZ/08/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 

podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia lekarza POZ, położnej POZ, 

pielęgniarki szkolnej) – „Umowa POZ” – określająca wartość zakontraktowanych 

świadczeń na poziomie obowiązującym w 2009 roku;  

• Umowa nr 11/000102/POZ-P/08/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 

podstawowej opiece zdrowotnej (pielęgniarki POZ) – „Umowa POZ-P” - określająca 

wartość zakontraktowanych świadczeń na poziomie obowiązującym w 2009 roku. 

 

Ze względu, że wartość kontraktów z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej („POZ”) 

uzależniona jest od ilości zadeklarowanych w 2010 roku pacjentów do POZ Emitenta, umowy 

nie określają maksymalnych kwot zobowiązania NFZ wobec świadczeniodawcy z tytułu 

realizacji przedmiotowych umów. Emitent na podstawie ilości zadeklarowanych pacjentów w 

styczniu 2010 roku przewiduje, że zobowiązanie NFZ w 2010 roku wynosić będzie: 

408.115,80 zł z tytułu realizacji Umowy POZ oraz 72.300,60 zł z tytułu realizacji Umowy 

POZ-P. 

 

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

opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2010 wynosi 24.995.647,50 zł.  

 

 

 



Jednocześnie Emitentowi doręczone zostały następujące aneksy do umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim 

Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku, obejmujące okres rozliczeniowy od dnia 01.07.2009 r. 

do dnia 31.12.2009 r.: 

 
• aneks nr 1/2010 z dnia 04.02.2010 r. do umowy nr 11/000102/AOS/08/10 o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna zmniejszający 

wartość zakontraktowanych świadczeń o kwotę 216.071,60 zł.  

• aneks nr 1/2010 z dnia 04.02.2010 r. do umowy nr 11/000102/ASDK/08/10 o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

(ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) zwiększający wartość 

zakontraktowanych świadczeń o kwotę 39.138,80 zł. 

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

zdrowotnej z NFZ na rok 2009 wynosi 25.472.663,49 zł. 

 

Podpis: Roman Walasiński 

 

 

Prezes Zarządu 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) 

 

 


