
Woskowice Małe, dnia 27.11.2020 

 

 

 

SPROSTOWANIE 

do ogłoszenia o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

 

W szczegółowych warunkach konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 26.11.2020 

wkradł się błąd: 

jest: 

 

III Wymagania dla poszczególnych zakresów 

 

1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii  Uzależnienia  

i Współuzależnienia   w Opolu, Opole ul Głogowska  25 b w Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni 

Leczenia uzależnień dla Dzieci i Młodzieży przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub 

lekarza, który posiada specjalizację  II stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie psychiatrii  w zakresie: 

1) porad diagnostycznych w Poradni Leczenia Uzależnień – 9,83 punktów za 45 minut pracy  

z pacjentem;   

2) porad terapeutycznych (kolejnych) w Poradni Leczenia Uzależnień – 3,28 punktów za 15 minut 

pracy z pacjentem ; 

3) porad diagnostycznych w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży - 10,30 punktów 

za 45 minut pracy z pacjentem; 

4) porad terapeutycznych (kolejnych) w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży - 

3,43 punktów za 15 minut pracy z pacjentem. 

Maksymalna stawka za 1 punkt  przeznaczona  przez  Udzielającego zamówienia wynosi 5 zł. za 1 

punkt. 

Udzielenie zamówienia obejmuje udzielanie wszelkich świadczeń zdrowotnych w zakresie procesu 

diagnostyczno-terapeutycznego, a szczególności: 

1) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dniu i o godzinie uzgodnionych w harmonogramie; 

2) Udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych zakresem działania  WOTUiW; 

3) Realizacja procedur zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia; 

4) Dokładne i na bieżąco prowadzenie dokumentacji medycznej, w tym w systemie 

informatycznym obowiązującym u Udzielającego zamówienia ; 

5) Przestrzeganie norm etyki zawodowej oraz praw pacjenta w trakcie udzielania świadczeń 

zdrowotnych; 

6) Uprzejme traktowanie pacjentów; 

7) Stosowanie się do wewnętrznych przepisów prawa obowiązujących u Udzielającego 

zamówienia.  

8) Zachowanie w tajemnicy wszelkich danych powziętych w związku z umową; 

9) Umieszczenie na odzieży identyfikatora zawierającego imię i nazwisko oraz kwalifikacje; 

10) Przestrzeganie zasad  systemu zarządzania jakością; 

11) Przestrzeganie zasad etyki lekarskiej; 

12) Uczestnictwo w zebraniach klinicznych; 

13) Podnoszenie kwalifikacji w różnych formach; 

14) Sporządzanie sprawozdań o stanie realizacji udzielonych świadczeń na wezwanie 

Udzielającego zamówienia; 

15) Udzielanie świadczeń zdrowotnych z wymogami określonymi w ustawach  oraz wydanych na 

ich podstawie aktach wykonawczych, a w szczególności: 
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a) ustawy o działalności leczniczej, 

b) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

c) ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, 

d) ustawy  o ochronie zdrowia psychicznego, 

e) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

f) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 

g) ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

h) ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych),  

i) Kodeksu Etyki Lekarskiej, 

j)  zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 

2. Udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii  Uzależnienia 

i Współuzależnienia  w Opolu, Opole ul Głogowska  25 b przez specjalistę  psychoterapii 

uzależnień, osobę posiadającą status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla 

specjalisty psychoterapii  uzależnień  potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez 

Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  lub Krajowe Biuro do Spraw  

Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie: 

1) porad diagnostycznych w Poradni Leczenia Uzależnień -  9,83 punktów za 45 minut  pracy z 

pacjentem, 

2) sesji psychoterapii indywidualnej w Poradni Leczenia Uzależnień - 13,10 punktów za 1 godzinę 

pracy z pacjentem, 

3) porad terapeutycznych w Poradni Leczenia Uzależnień - 6,55 punktów za 30 minut pracy z 

pacjentem, 

4) sesji psychoterapii  grupowej w Poradni Leczenia Uzależnień - 3,28 punktów za 2 godziny pracy 

za 1 pacjenta, 

5) sesji psychoterapii rodzinnej w Poradni Leczenia Uzależnień - 4,37 punktów za  

1 godzinę pracy za 1 pacjenta, 

6) sesji psychoedukacyjnych w Poradni Leczenia Uzależnień - 1,09 punkta za 1 godzinę pracy za 1 

pacjenta, 

7) sesji psychoterapii indywidualnej wykonana przez osobę w trakcie szkolenia do uzyskania 

certyfikatu psychoterapeuty w Poradni Leczenia Uzależnień - 10,92 punktów za 1 godzinę; 

8) wizyt kontynuujących leczenie w Poradni Leczenia Uzależnień - 3,28 punktów za 30 minut pracy 

z pacjentem; 

9) porad diagnostycznych w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży -  10,30 punktów 

za 45 minut  pracy z pacjentem, 

10) sesji psychoterapii indywidualnej w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci  

i Młodzieży - 13,73 punktów za 1 godzinę pracy z pacjentem, 

11) porad terapeutycznych w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży - 6,86 punktów za 

30 minut pracy z pacjentem, 

12) sesji psychoterapii  grupowej w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży - 3,43 

punktów za 2 godziny pracy za 1 pacjenta, 

13) sesji psychoterapii rodzinnej w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży - 4,58 punkty 

za 1 godzinę pracy za 1 pacjenta, 

14) sesji psychoedukacyjnych w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży - 1,14 punktu 

za 1godzinę pracy z pacjentem. 

15) sesja psychoterapii indywidualnej wykonana przez osobę w trakcie szkolenia do uzyskania 

certyfikatu psychoterapeuty w Poradni Leczenia Uzależnień - 11,44 punktów za 1 godzinę; 

16) wizyt kontynuujących leczenie w Poradni Leczenia Uzależnień  dla Dzieci i Młodzieży - 3,43 

punktów za 30 minut pracy z pacjentem 

Maksymalna stawka za 1 punkt  przeznaczona przez  Udzielającego zamówienia wynosi 4,27 zł. za  

1 punkt, za wyjątkiem osób posiadających status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla 

specjalisty psychoterapii  uzależnień  potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez 



Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  lub Krajowe Biuro do Spraw  

Przeciwdziałania Narkomanii , dla których stawka wynosi - 4,22zł. 

  Udzielenie zamówienia obejmuje  udzielanie wszelkich świadczeń zdrowotnych w zakresie procesu 

diagnostyczno - terapeutycznego, a szczególności: 

1) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dniu i o godzinie uzgodnionych w harmonogramie; 

2) Udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych zakresem działania  WOTUiW; 

3) Realizacja procedur zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia; 

4) Dokładne i na bieżąco prowadzenie dokumentacji medycznej, w tym w systemie 

informatycznym obowiązującym u Udzielającego zamówienia; 

5) Przestrzeganie norm etyki zawodowej oraz praw pacjenta w trakcie udzielania świadczeń 

zdrowotnych; 

6) Uprzejme traktowanie pacjentów; 

7) Stosowanie się do wewnętrznych przepisów prawa obowiązujących u Udzielającego 

Zamówienia;  

8) Zachowanie w tajemnicy wszelkich danych powziętych w związku z umową; 

9) Umieszczenie na odzieży identyfikatora zawierającego imię i nazwisko oraz kwalifikacje; 

10) Przestrzeganie zasad  systemu zarządzania jakością; 

11) Uczestnictwo w zebraniach  klinicznych; 

12) Podnoszenie kwalifikacji w różnych formach – rozwój zawodowy, w tym uczestnictwo  

w szkoleniach organizowanych przez Udzielającego zamówienia; 

13) Uczestnictwo w superwizjach klinicznych; 

14) Sporządzanie sprawozdań o stanie realizacji udzielonych świadczeń na wezwanie 

Udzielającego zamówienia  

15) Udzielanie świadczeń zdrowotnych z wymogami określonymi w ustawach oraz wydanych na 

ich podstawie aktach wykonawczych, a w szczególności: 

a) ustawy o działalności leczniczej, 

b) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

c) ustawy  o ochronie zdrowia psychicznego, 

d) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

e) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 

f) ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

g) ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych),  

h)  zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 

3. Udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii  Uzależnienia  

i Współuzależnienia   w Opolu, Opole ul Głogowska  25 b przez instruktora terapii uzależnień, osobę 

posiadającą status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla instruktora terapii uzależnień, 

potwierdzony zaświadczeniem wydanym odpowiednio przez Państwową Agencję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych albo Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie: 

1) sesji psychoterapii grupowej w Poradni Leczenia Uzależnień– 3,28 punkty za 2 godziny pracy 

za 1 pacjenta; 

2) sesji psychoedukacyjnych w Poradni Leczenia Uzależnień -  1,09 punktów za 1 godzinę pracy 

za 1 pacjenta; 

3) wizyta kontynuująca leczenie w Poradni Leczenia Uzależnień - 3,28 punktów za 30 minut pracy 

z pacjentem 

4) sesji psychoterapii grupowej w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży - 3,43 

punktów za 2 godziny pracy za 1 pacjenta; 

5) sesji psychoedukacyjnych w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży - 1,14 

punktów za 1 godzinę pracy za 1 pacjenta; 

6) wizyta kontynuująca leczenie za 3,43 punktów za 30 minut pracy z pacjentem 

Maksymalna stawka za 1 punkt  przeznaczona przez Udzielającego zamówienia wynosi 4,17 zł. za       1 

punkt.    



Udzielenie zamówienia obejmuje wszelkie świadczenia zdrowotne w zakresie procesu terapeutycznego, 

a szczególności: 

1) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dniu i o godzinie uzgodnionych w harmonogramie; 

2) Udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych zakresem działania  WOTUiW; 

3) Realizacja procedur zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia; 

4) Dokładne i staranne prowadzenie dokumentacji medycznej; 

5) Przestrzeganie norm etyki zawodowej oraz praw pacjenta w trakcie udzielania świadczeń 

zdrowotnych; 

6) Uprzejme traktowanie pacjentów; 

7) Stosowanie się do wewnętrznych przepisów prawa obowiązujących u Udzielającego 

Zamówienia.  

8) Zachowanie w tajemnicy wszelkich danych powziętych w związku z umową; 

9) Umieszczenie na odzieży identyfikatora zawierającego imię i nazwisko oraz kwalifikacje; 

10) Przestrzeganie zasad  systemu zarządzania jakością; 

11) Uczestnictwo w zebraniach  klinicznych; 

12) Podnoszenie kwalifikacji w różnych formach – rozwój zawodowy, w tym uczestnictwo  

w szkoleniach organizowanych przez Udzielającego zamówienia; 

13) Uczestnictwo w superwizjach klinicznych;  

14) Sporządzanie sprawozdań o stanie realizacji udzielonych świadczeń na wezwanie 

Udzielającego zamówienia. 

15) Udzielanie świadczeń zdrowotnych z wymogami określonymi w ustawach                                                    

oraz wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych, a w szczególności: 

a) ustawy o działalności leczniczej, 

b) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

c) ustawy  o ochronie zdrowia psychicznego, 

d) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

e) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 

f) ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

g) ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych),  

h)  zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

Powinno być: 

III Wymagania dla poszczególnych zakresów 

 

1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii  Uzależnienia  

i Współuzależnienia   w Opolu, Opole ul Głogowska  25 b w Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni 

Leczenia uzależnień dla Dzieci i Młodzieży przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub 

lekarza, który posiada specjalizację  II stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie psychiatrii  w zakresie: 

1) porad diagnostycznych w Poradni Leczenia Uzależnień; 

2) porad terapeutycznych (kolejnych) w Poradni Leczenia Uzależnień; 

3) porad diagnostycznych w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży; 

4) porad terapeutycznych (kolejnych) w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży. 

Maksymalna stawka za 1 punkt  przeznaczona  przez  Udzielającego zamówienia wynosi 5 zł. za 1 

punkt. 

Udzielenie zamówienia obejmuje udzielanie wszelkich świadczeń zdrowotnych w zakresie procesu 

diagnostyczno-terapeutycznego, a szczególności: 

1) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dniu i o godzinie uzgodnionych w harmonogramie; 

2) Udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych zakresem działania  WOTUiW; 



3) Realizacja procedur zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia; 

4) Dokładne i na bieżąco prowadzenie dokumentacji medycznej, w tym w systemie 

informatycznym obowiązującym u Udzielającego zamówienia ; 

5) Przestrzeganie norm etyki zawodowej oraz praw pacjenta w trakcie udzielania świadczeń 

zdrowotnych; 

6) Uprzejme traktowanie pacjentów; 

7) Stosowanie się do wewnętrznych przepisów prawa obowiązujących u Udzielającego 

zamówienia.  

8) Zachowanie w tajemnicy wszelkich danych powziętych w związku z umową; 

9) Umieszczenie na odzieży identyfikatora zawierającego imię i nazwisko oraz kwalifikacje; 

10) Przestrzeganie zasad  systemu zarządzania jakością; 

11) Przestrzeganie zasad etyki lekarskiej; 

12) Uczestnictwo w zebraniach klinicznych; 

13) Podnoszenie kwalifikacji w różnych formach; 

14) Sporządzanie sprawozdań o stanie realizacji udzielonych świadczeń na wezwanie 

Udzielającego zamówienia; 

15) Udzielanie świadczeń zdrowotnych z wymogami określonymi w ustawach  oraz wydanych na 

ich podstawie aktach wykonawczych, a w szczególności: 

a) ustawy o działalności leczniczej, 

b) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

c) ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, 

d) ustawy  o ochronie zdrowia psychicznego, 

e) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

f) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 

g) ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

h) ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych),  

i) Kodeksu Etyki Lekarskiej, 

j)  zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 

2. Udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii  Uzależnienia i 

Współuzależnienia  w Opolu, Opole ul Głogowska  25 b przez specjalistę  psychoterapii uzależnień, 

osobę posiadającą status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla specjalisty psychoterapii  

uzależnień  potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  lub Krajowe Biuro do Spraw  Przeciwdziałania Narkomanii 

w zakresie: 

1) porad diagnostycznych w Poradni Leczenia Uzależnień, 

2) sesji psychoterapii indywidualnej w Poradni Leczenia Uzależnień, 

3) porad terapeutycznych w Poradni Leczenia Uzależnień, 

4) sesji psychoterapii  grupowej w Poradni Leczenia Uzależnień, 

5) sesji psychoterapii rodzinnej w Poradni Leczenia Uzależnień, 

6) sesji psychoedukacyjnych w Poradni Leczenia Uzależnień, 

7) sesji psychoterapii indywidualnej wykonana przez osobę w trakcie szkolenia do uzyskania 

certyfikatu psychoterapeuty w Poradni Leczenia Uzależnień; 

8) wizyt kontynuujących leczenie w Poradni Leczenia Uzależnień; 

9) porad diagnostycznych w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży, 

10) sesji psychoterapii indywidualnej w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży; 

11) porad terapeutycznych w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży, 

12) sesji psychoterapii  grupowej w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży, 

13) sesji psychoterapii rodzinnej w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży, 

14) sesji psychoedukacyjnych w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży, 

15) sesja psychoterapii indywidualnej wykonana przez osobę w trakcie szkolenia do uzyskania 

certyfikatu psychoterapeuty w Poradni Leczenia Uzależnień; 



16) wizyt kontynuujących leczenie w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży. 

Maksymalna stawka za 1 punkt przeznaczona przez Udzielającego zamówienia wynosi 4,27 zł. za  

1 punkt, za wyjątkiem osób posiadających status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla 

specjalisty psychoterapii uzależnień  potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez 

Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  lub Krajowe Biuro do Spraw  

Przeciwdziałania Narkomanii , dla których stawka wynosi - 4,22zł. 

Udzielenie zamówienia obejmuje  udzielanie wszelkich świadczeń zdrowotnych w zakresie procesu 

diagnostyczno - terapeutycznego, a szczególności: 

1) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dniu i o godzinie uzgodnionych w harmonogramie; 

2) Udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych zakresem działania  WOTUiW; 

3) Realizacja procedur zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia; 

4) Dokładne i na bieżąco prowadzenie dokumentacji medycznej, w tym w systemie 

informatycznym obowiązującym u Udzielającego zamówienia; 

5) Przestrzeganie norm etyki zawodowej oraz praw pacjenta w trakcie udzielania świadczeń 

zdrowotnych; 

6) Uprzejme traktowanie pacjentów; 

7) Stosowanie się do wewnętrznych przepisów prawa obowiązujących u Udzielającego 

Zamówienia;  

8) Zachowanie w tajemnicy wszelkich danych powziętych w związku z umową; 

9) Umieszczenie na odzieży identyfikatora zawierającego imię i nazwisko oraz kwalifikacje; 

10) Przestrzeganie zasad  systemu zarządzania jakością; 

11) Uczestnictwo w zebraniach  klinicznych; 

12) Podnoszenie kwalifikacji w różnych formach – rozwój zawodowy, w tym uczestnictwo  

w szkoleniach organizowanych przez Udzielającego zamówienia; 

13) Uczestnictwo w superwizjach klinicznych; 

14) Sporządzanie sprawozdań o stanie realizacji udzielonych świadczeń na wezwanie 

Udzielającego zamówienia  

15) Udzielanie świadczeń zdrowotnych z wymogami określonymi w ustawach oraz wydanych na 

ich podstawie aktach wykonawczych, a w szczególności: 

a) ustawy o działalności leczniczej, 

b) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

c) ustawy  o ochronie zdrowia psychicznego, 

d) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

e) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 

f) ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

g) ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych),  

h)  zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 

3. Udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia  

i Współuzależnienia w Opolu, Opole ul Głogowska 25 b przez instruktora terapii uzależnień, osobę 

posiadającą status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla instruktora terapii uzależnień, 

potwierdzony zaświadczeniem wydanym odpowiednio przez Państwową Agencję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych albo Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie: 

1) sesji psychoterapii grupowej w Poradni Leczenia Uzależnień; 

2) sesji psychoedukacyjnych w Poradni Leczenia Uzależnień; 

3) wizyta kontynuująca leczenie w Poradni Leczenia Uzależnień; 

4) sesji psychoterapii grupowej w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży; 

5) sesji psychoedukacyjnych w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży; 

6) wizyta kontynuująca leczenie w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży. 

Maksymalna stawka za 1 punkt  przeznaczona przez Udzielającego zamówienia wynosi 4,17 zł. za       1 

punkt.    



Udzielenie zamówienia obejmuje wszelkie świadczenia zdrowotne w zakresie procesu terapeutycznego, 

a szczególności: 

1) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dniu i o godzinie uzgodnionych w harmonogramie; 

2) Udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych zakresem działania  WOTUiW; 

3) Realizacja procedur zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia; 

4) Dokładne i staranne prowadzenie dokumentacji medycznej; 

5) Przestrzeganie norm etyki zawodowej oraz praw pacjenta w trakcie udzielania świadczeń 

zdrowotnych; 

6) Uprzejme traktowanie pacjentów; 

7) Stosowanie się do wewnętrznych przepisów prawa obowiązujących u Udzielającego 

Zamówienia.  

8) Zachowanie w tajemnicy wszelkich danych powziętych w związku z umową; 

9) Umieszczenie na odzieży identyfikatora zawierającego imię i nazwisko oraz kwalifikacje; 

10) Przestrzeganie zasad  systemu zarządzania jakością; 

11) Uczestnictwo w zebraniach  klinicznych; 

12) Podnoszenie kwalifikacji w różnych formach – rozwój zawodowy, w tym uczestnictwo  

w szkoleniach organizowanych przez Udzielającego zamówienia; 

13) Uczestnictwo w superwizjach klinicznych;  

14) Sporządzanie sprawozdań o stanie realizacji udzielonych świadczeń na wezwanie 

Udzielającego zamówienia. 

15) Udzielanie świadczeń zdrowotnych z wymogami określonymi w ustawach                                                    

oraz wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych, a w szczególności: 

a) ustawy o działalności leczniczej, 

b) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

c) ustawy  o ochronie zdrowia psychicznego, 

d) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

e) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 

f) ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

g) ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych),  

h)  zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 
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