
 

 

Gdańsk, dnia 18 stycznia 2013 roku. 

 

 

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 1/2013 

Kontrakt z NFZ na rok 2013 – leczenie szpitalne 

 

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

Emitentowi w dniu 18.01.2013 r. umowy z dnia 28.12.2012 r. o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej – leczenie szpitalne zawartej pomiędzy Emitentem, a Narodowym Funduszem 

Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („Oddział Funduszu”), 

(„Umowa”). Przedmiotem Umowy jest udzielanie przez Emitenta („Świadczeniodawcę) 

świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach określonych w planie 

rzeczowo-finansowych stanowiącym załącznik do Umowy. Warunki finansowe zostały 

określone w § 4 Umowy, zgodnie z którym kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec 

Świadczeniodawcy z tytułu realizacji Umowy w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 

31.12.2013 r. wynosi maksymalnie 22.226.266,89 zł.  

 

W zakresie kar umownych Umowa zawiera następujące postanowienia: 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, z przyczyn leżących po 

stronie Świadczeniodawcy, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę 

karę umowną. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach 

nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną 

stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept 

wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. W przypadku wystawienia 

zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz 

środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez Fundusz, osobom 

nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na 

Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależytego 

finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Kary umowne, o 

których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych 



warunkach umów. Fundusz jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość kary umownej. 

Umowa została zawarta na okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2015 r.  

 

Kryterium pozwalającym uznać Umowę za znaczącą jest wartość przedmiotu Umowy, 

przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta. 

 

PODPIS:      Roman Walasiński  

                     

 

Prezes Zarządu 

 

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

2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 


