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Treść raportu: 

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym 
otrzymał aneks nr 07R-1-30307-02-02-2012-2016/16/A9 zawarty w dniu 30 grudnia 2016 
roku pomiędzy Emitentem a Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowieckim  Oddziałem 
Wojewódzkim w Warszawie, na mocy, którego została m.in. określona kwota zobowiązania 
Narodowego Funduszu Zdrowia – Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą  
w Warszawie z tytułu realizacji umowy przez Emitenta na okres 1 stycznia 2017 roku do dnia 
30 czerwca 2017r.  

Podpisanie ww. aneksu zakończyło proces aneksowania przez Emitenta umów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia na okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.  
Na dzień przekazania raportu bieżącego łączna wartość wszystkich umów zawartych przez 
Emitenta z Narodowym Funduszem Zdrowia jest równa kwocie 22.565.507,44 zł.   

W łącznej wartości zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wobec Emitenta z tytułu 
realizacji umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na I półrocze 2017 roku zawiera 
się również wartość zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia – Dolnośląskiego Oddziału 
Wojewódzkiego we Wrocławiu z tytułu realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, przejętej przez Emitenta na mocy umowy zawartej przez Emitenta ze spółką 
zależną od Emitenta tj. spółką „Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra” Sp. z o.o.  
z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: „CDO”), o której Emitent informował raportem bieżącym  
nr 67/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku. Kwota zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia 
– Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą we Wrocławiu wobec Emitenta z tytułu 
realizacji umowy na okres 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017r. wynosi 
1.400.350,60 zł.  

Spośród zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia umową o największej wartości 
na okres I półrocza 2017 roku jest umowa nr  121/210924/02/2/2017 o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia 
diagnostyczne kosztochłonne) zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia – Śląskim 
Oddziałem Wojewódzkim z siedzibą w Katowicach w brzmieniu nadanym na mocy aneksu nr 
1/02/2/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku. 

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Emitenta świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 
ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne 



 

 

kosztochłonne) w zakresie: rezonansu magnetycznego (MR) w pracowniach w Bielsku-Białej, 
Bytomiu i Zabrzu oraz tomografii komputerowej (TK) w pracowniach w Bytomiu, Katowicach 
i Gliwicach. 

Na dzień sporządzenia raportu kwota zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia – 
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy 
w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku wynosi maksymalnie 
4.630.948,15 zł. Kwota zobowiązania zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień:  
§ 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) („rozporządzenie zmieniające OWU”) w okresie od dnia   
1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku w wysokości 40.320,00 zł. 

 
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po jego 
stronie oraz w innych przypadkach wskazanych w umowie Emitent może zostać obciążony 
obowiązkiem zapłaty kary umownej w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach 
umów. Narodowy Fundusz Zdrowia – Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach jest 
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. 

Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku. 
Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

Osoby reprezentujące Emitenta: 

Krzysztof Fujak – Prezes Zarządu 

Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu 

 


