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RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2014                                

Kontrakt z NFZ na rok 2015 – podstawowa opieka zdrowotna 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje o 

zwarciu w dniu 29 grudnia 2014 r. przez Emitenta i Narodowy Fundusz Zdrowia - Pomorski 

Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku aneksów o nr 5/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku oraz 

o nr  6/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku do umowy nr 11/000102/POZ/11/14 o udzielanie 

świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej której przedmiotem 

są świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ („Umowa POZ”), a także 

aneksów nr 2/2014 z dnia 12 grudnia 2013 r. oraz nr 3/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. do 

umowy nr 11/000102/POZ-NT/11/14 o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej, której przedmiotem jest transport sanitarny („Umowa POZ- 

NT”).  

Na mocy postanowień §1 aneksu nr 5/2014 do Umowy POZ wydłużony został do dnia 31 

grudnia 2015 r okres na jaki zawarto Umowę POZ. Natomiast zgodnie §1 aneksu nr 6/2014 

Umowie POZ z dniem 01 stycznia 2015 r. nadano nowy numer: 11/000102/POZ/11/15, a na 

mocy §2 w/w aneksu treść Umowy POZ otrzymała nowe brzmienie, o treści określonej w 

załączniku do Zarządzenia nr 69/2013/DSOZ Prezesa NFZ  z dnia 27 listopada 2013 r. w 

sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: 

podstawowa opieka zdrowotna oraz zmieniającego to zarządzenie Zarządzenia Prezesa NFZ 

nr 86/2014/DSOZ z dnia 17 grudnia 2014 r. 

Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami §1 aneksu nr 2/2014 do Umowy POZ-NT wydłużony 

został do dnia 31 grudnia 2015 r. okres na jaki zawarto umowę. Na podstawie zapisów §1 

aneksu nr 3/2014 Umowie POZ-NT nadano z dniem 01 stycznia 2015 r. nowy numer: 

11/000102/POZ-NT/11/15, a na mocy §2 w/w aneksu treść Umowy POZ otrzymała nowe 

brzmienie o treści określonej w załączniku do Zarządzenia nr 69/2013/DSOZ Prezesa NFZ  z 

dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o 

udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna oraz zmieniającego to 

zarządzenie Zarządzenia Prezesa NFZ nr 86/2014/DSOZ z dnia 17 grudnia 2014 r. 



Ponieważ  wartość kontraktu z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej („POZ”) uzależniona 

jest od ilości zadeklarowanych w 2015 roku pacjentów do POZ w placówkach Emitenta, 

umowa nie określa kwoty maksymalnej zobowiązania NFZ wobec Świadczeniodawcy z 

tytułu realizacji umowy w okresie jej obowiązywania. Umowa została zawarta na okres od 

01.01.2014 do 31.12.2015 r. 

Są to wszystkie zawarte dotychczas przez Emitenta umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej z NFZ na rok 2015. 

 

 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. 

 


