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Załącznik nr 2 

Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz 

przypisaną im wartością w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 
Tabela nr 1 – OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 

1. Przedmiot postępowania: świadczenia psychiatryczne dla dorosłych 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I.  Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 

12  

1.2. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – lekarz 
specjalista w dziedzinie psychiatrii – w miejscu 
udzielania świadczeń. 

7 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – w miejscu 
udzielania świadczeń. 

5 

1.4. Psycholog albo osoba, która: 
1) spełnia łącznie następujące warunki: 
a) posiada dyplom lekarza lub magistra: psychologii, 
pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełnia 
warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 
czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie 
zawodowym psychologów (Dz. U. poz. 763, z późn. 
zm.), 
b) ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie 
oddziaływań psychoterapeutycznych mających 
zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, 
prowadzone metodami o udowodnionej naukowo 
skuteczności, w szczególności metodą terapii 
psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub 
systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin 
albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie 
w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych 
mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia 
w wymiarze czasu określonym w programie tego 
szkolenia, 
c) posiada zaświadczenie, zwane dalej "certyfikatem 
psychoterapeuty", poświadczające odbycie szkolenia 
wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem 
przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec 
podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą 
przedstawiciele podmiotu kształcącego, w 
szczególności powołaną przez stowarzyszenia 
wydające certyfikaty psychoterapeuty, zwana dalej 
„osobą prowadzącą psychoterapię” – równoważnik co 
najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 

5  

1.5. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 
etatu na 40 łóżek. 

5  

1.6. Pielęgniarki – równoważnik co najmniej 2 etatów: 
pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego, lub pielęgniarka po kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego. 

4  
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1.7. Zapewnienie realizacji zadań związanych z 
optymalizacją farmakoterapii – specjalista w 
dziedzinie farmacji klinicznej lub farmacji szpitalnej – 
równoważnik co najmniej ¼ etatu w lokalizacji. 

3  

1.8. Udokumentowane zasady  współpracy i 
koordynacji działań z pracownikiem socjalnym w 
zakresie ułatwiającym samodzielne funkcjonowanie 
świadczeniobiorcy. 

1  

2. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

2.1. Odsetek ponownych hospitalizacji 
świadczeniobiorców w ciągu ostatniego roku 
kalendarzowego nie przekracza 10%. 

4  

2.2. Dla 80 % wszystkich hospitalizowanych łączny czas 
pobytu każdego świadczeniobiorcy podczas wszystkich 
hospitalizacji w ciągu ostatniego roku kalendarzowego 
nie przekracza 60 dni. 

6  

2.3.Realizacja wysokospecjalistycznych metod 
diagnostycznych:  
1)elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu 
całodobowego),  
2) neuroobrazowych (CT, NMR),  
3) neuropsychologicznych (bateria testów) 
– w lokalizacji. 

6 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

2.4.Realizacja wysokospecjalistycznych metod 
diagnostycznych:  
1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu 
całodobowego),  
2) neuroobrazowych (CT, NMR),  
3) neuropsychologicznych (bateria testów) 
– bliski dostęp. 

4 

3. Pozostałe 
warunki 

3.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z 
możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, 
zaopatrzony w węzeł sanitarny. 

1  

3.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z 
możliwością obserwacji świadczeniobiorców, 
zaopatrzony w węzeł sanitarny. 

2  

3.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie 
specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę 
jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej 
zakresowi świadczeń objętych przedmiotem 
postępowania. 

4  

II. Komple-
ksowość 

1. Sposób 
realizacji 
umowy 

1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 
postępowania świadczenia psychiatryczne 
ambulatoryjne dla dorosłych. 

4  

1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 
postępowania świadczenia dzienne psychiatryczne dla 
dorosłych. 

4  

1.3. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 
postępowania leczenie środowiskowe (domowe) w 
ramach zespołu leczenia środowiskowego, zwanego 
dalej „ZLŚ”. 

4  

2. Sposób 
wykonania 

2.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących 
przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 

3  
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umowy 

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia.  

Maksy-
malnie 3 

 

2. Przedmiot postępowania: świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium 
 

Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i 
młodzieży lub psychiatrii dziecięcej – równoważnik co 
najmniej 1 etatu na 16 łóżek.  

12  

1.2. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w 
dziedzinie genetyki klinicznej. 

6  

1.3. Zapewnienie konsultacji dietetyka. 3  

1.4. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – lekarz 
specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży 
lub psychiatrii dziecięcej – w miejscu udzielania 
świadczeń. 

6 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.5. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu 
udzielania świadczeń. 

4 

1.6. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 
etatu na 10 łóżek. 

4  

1.7. Równoważnik co najmniej 1 etatu na 8 łóżek – 
osoba prowadząca psychoterapię lub osoba, która 
 posiada dyplom lekarza lub magistra: psychologii, 
pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełnia 
warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 
czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie 
zawodowym psychologów, posiadająca status osoby 
uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym 
szkoleniu w zakresie oddziaływań 
psychoterapeutycznych mających zastosowanie w 
leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o 
udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności 
metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-
behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co 
najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła 
podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań 
psychoterapeutycznych mających zastosowanie w 
leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu 
określonym w programie tego szkolenia, posiadająca 
zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący 
kształcenie oraz pracująca pod nadzorem osoby 
posiadającej certyfikat psychoterapeuty, zwana dalej 
"osobą ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu 
psychoterapeuty". 

5  

1.8. Pielęgniarki – równoważnik co najmniej 2 etatów: 
pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub pediatrycznego lub pielęgniarka 
w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub pediatrycznego, lub pielęgniarka 
po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 

2  



4 
 

psychiatrycznego lub pediatrycznego. 

1.9. Udokumentowane zasady  współpracy i 
koordynacji działań z pracownikiem socjalnym w 
zakresie ułatwiającym samodzielne funkcjonowanie 
świadczeniobiorcy. 

1  

2. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

2.1. Realizacja wysokospecjalistycznych metod 
diagnostycznych:  
1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu 
całodobowego),  
2) neuroobrazowych (CT, NMR),  
3) neuropsychologicznych (bateria testów) 
– w lokalizacji. 

5 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

2.2.Realizacja wysokospecjalistycznych metod 
diagnostycznych:  
1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu 
całodobowego), 2) neuroobrazowych (CT, NMR), 3) 
neuropsychologicznych (bateria testów) 
– bliski dostęp. 

3 

2.3. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, kompleksowego programu 
terapii z systematyczną psychoterapią indywidualną 
lub grupową i rodzinną. 

4  

3. Monitoro-
wanie 
procesu 
psychoterapii   

3.1. Systematyczne zewnętrzne monitorowanie 
procesu psychoterapii przez osobę posiadającą 
certyfikat superwizora psychoterapii, wydawany przez 
stowarzyszenia prowadzące szkolenia w zakresie 
oddziaływań psychoterapeutycznych mających 
zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, 
prowadzone metodami o udowodnionej naukowo 
skuteczności, w tym metodą terapii 
psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub 
systemowej, w szczególności przez Polskie 
Towarzystwo Psychiatryczne lub Polskie Towarzystwo 
Psychologiczne - co najmniej 8 razy w ciągu ostatnich 
12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w 
którym ogłoszono postępowanie, proporcjonalnie do 
czasu obowiązywania umowy we wskazanym okresie, 
,zwane dalej ”superwizją psychoterapii” - w miejscu 
udzielania świadczeń. 

5  

4. Pozostałe 
warunki 

4.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z 
możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, 
zaopatrzony w węzeł sanitarny. 

1  

4.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z 
możliwością obserwacji świadczeniobiorców, 
zaopatrzony w węzeł sanitarny. 

2  

4.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie 
specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę 
jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej 
zakresowi świadczeń objętych przedmiotem 
postępowania. 

4  

II Komple-
ksowość  

1. Sposób 
wykonania 

1.1. Oferent realizuje umowę o udzielanie świadczeń 
w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia 

4  
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umowy 
  

psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży. 

1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 
postępowania świadczenia dzienne psychiatryczne 
rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży. 

4  

1.3. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 
postępowania leczenie środowiskowe (domowe) w 
ramach ZLŚ. 

4  

2. Sposób 
wykonania 
umowy 

2.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących 
przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 

3  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

3. Przedmiot postępowania: świadczenia psychiatryczne dla chorych somatycznie 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 

14  

1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie chorób 
wewnętrznych – równoważnik co najmniej ½ etatu na 
60 łóżek. 

8 Nie dotyczy 
oddziału 
psychiatryczn
ego dla 
chorych na 
gruźlicę 

1.3. Lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc – 
równoważnik co najmniej ½ etatu na 60 łóżek. 

8 Dotyczy 
oddziału 
psychiatryczn
ego dla 
chorych na 
gruźlicę 

1.4. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – lekarz 
specjalista w dziedzinie psychiatrii – w miejscu 
udzielania świadczeń. 

9 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.5. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – w miejscu 
udzielania świadczeń. 

7 

1.6. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 
etatu na 40 łóżek. 

7  

1.7. Osoba prowadząca psychoterapię – równoważnik 
co najmniej 1 etatu na 40 łóżek. 

7  

1.8. Pielęgniarki – równoważnik co najmniej 2 etatów: 
pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego, lub pielęgniarka po kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego. 

4  

1.9. Zapewnienie realizacji zadań związanych z 
optymalizacją farmakoterapii – specjalista w 
dziedzinie farmacji klinicznej lub farmacji szpitalnej – 
równoważnik co najmniej ¼ etatu w lokalizacji. 

2 
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2. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

2.1. Realizacja wysokospecjalistycznych metod 
diagnostycznych:  
1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu 
całodobowego),  
2) neuroobrazowych (CT, NMR), 3) 
neuropsychologicznych (bateria testów) 
– w lokalizacji. 

6 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

2.2. Realizacja wysokospecjalistycznych metod 
diagnostycznych:  
1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu 
całodobowego),  
2) neuroobrazowych (CT, NMR), 3) 
neuropsychologicznych (bateria testów) 
– bliski dostęp. 

4 

3. Pozostałe 
warunki 

3.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z 
możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, 
zaopatrzony w węzeł sanitarny. 

1  

3.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z 
możliwością obserwacji świadczeniobiorców, 
zaopatrzony w węzeł sanitarny. 

2  

3.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie 
specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę 
jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej 
zakresowi świadczeń objętych przedmiotem 
postępowania. 

4  

II. Komple-
ksowość 

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących 
przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 

3  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia.  

Maksy-
malnie 3 

 

4. Przedmiot postępowania: świadczenia psychiatryczne dla przewlekle chorych 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek. 

22  

1.2. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – lekarz 
specjalista w dziedzinie psychiatrii – w miejscu 
udzielania świadczeń. 

17 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – w miejscu 
udzielania świadczeń. 

14 

1.4. Psycholog – równoważnik co najmniej 1 etatu na 
20 łóżek. 

8  

1.5. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 
etatu na 40 łóżek. 

7  

1.6. Równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek  - 
osoba, która: 
1) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia 
wyższe w zakresie terapii zajęciowej, obejmujące co 

6  
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najmniej 2000 godzin kształcenia w grupie treści 
podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z 
zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała co 
najmniej tytuł licencjata lub 
2) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w 
specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co 
najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin 
w grupie treści podstawowych i kierunkowych 
obejmujących wiedzę z zakresu teorii technik 
terapeutycznych i uzyskała tytuł licencjata, lub 
3) ukończyła szkołę policealną publiczną lub 
niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i 
uzyskała tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub 
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 
zawodzie terapeuty zajęciowego, lub 
4) ukończyła przed dniem wejścia w życie 
rozporządzenia szkołę policealną publiczną lub 
niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i 
uzyskała tytuł zawodowy w zawodzie instruktor terapii 
zajęciowej, lub 
5) ukończyła przed dniem 1 października 2011 r. studia 
wyższe w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące 
co najmniej 1665 godzin kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu terapeuty 
zajęciowego i uzyskała tytuł licencjata, lub 
6) osoba z innym wykształceniem, która uzyskała 
pozytywną opinię kierownika ośrodka prowadzącego 
terapię zajęciową dla chorych psychicznie, po co 
najmniej rocznej praktyce w zakresie terapii 
zajęciowej w tym ośrodku 
 – zwana dalej "osobą prowadzącą terapię zajęciową". 

1.7. Pielęgniarki – równoważnik co najmniej 2 etatów: 
pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego, lub pielęgniarka po kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego. 

2  

1.8. Zapewnienie realizacji zadań związanych z 
optymalizacją farmakoterapii – specjalista w 
dziedzinie farmacji klinicznej lub farmacji szpitalnej – 
równoważnik co najmniej ¼ etatu w lokalizacji. 

3  

2. Pozostałe 
warunki 

2.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z 
możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, 
zaopatrzony w węzeł sanitarny. 

1  

2.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z 
możliwością obserwacji świadczeniobiorców, 
zaopatrzony w węzeł sanitarny. 

2  

2.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie 
specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę 
jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej 
zakresowi świadczeń objętych przedmiotem 
postępowania. 

4  
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II. Komple-
ksowość 

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących 
przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 

3  

III.  Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

5. Przedmiot postępowania: świadczenia psychogeriatryczne 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie chorób 
wewnętrznych – równoważnik co najmniej ½ etatu na 
60 łóżek. 

10  

1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii – 
równoważnik co najmniej ½ etatu na 60 łóżek. 

12  

1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – lekarz 
specjalista w dziedzinie psychiatrii – w miejscu 
udzielania świadczeń. 

11 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.4. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – w miejscu 
udzielania świadczeń.  

6 

1.5. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 
etatu na 40 łóżek 

6  

1.6. Fizjoterapeuta – równoważnik co najmniej 1 etatu 
na 30 łóżek. 

7 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 1.7. Fizjoterapeuta – równoważnik co najmniej 1 etatu 

na 60 łóżek.  
4 

1.8. Pielęgniarki – równoważnik co najmniej 2 etatów: 
pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub geriatrycznego, lub pielęgniarka 
w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub geriatrycznego, lub pielęgniarka 
po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub geriatrycznego. 

4  

1.9. Zapewnienie realizacji zadań związanych z 
optymalizacją farmakoterapii – specjalista w 
dziedzinie farmacji klinicznej lub farmacji szpitalnej – 
równoważnik co najmniej ¼ etatu w lokalizacji. 

2  

2. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

2.1. Realizacja wysokospecjalistycznych metod 
diagnostycznych:  
1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu 
całodobowego),  
2) neuroobrazowych (CT, NMR),  
3) neuropsychologicznych (bateria testów) – w 
lokalizacji. 

6 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

2.2. Realizacja wysokospecjalistycznych metod 
diagnostycznych:  
1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu 
całodobowego),  
2) neuroobrazowych (CT, NMR),  
3) neuropsychologicznych (bateria testów) 
– bliski dostęp. 

4 

3. Pozostałe 3.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z 1  
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warunki możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, 
zaopatrzony w węzeł sanitarny. 

3.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z 
możliwością obserwacji świadczeniobiorców, 
zaopatrzony w węzeł sanitarny. 

2  

3.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie 
specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę 
jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej 
zakresowi świadczeń objętych przedmiotem 
postępowania. 

4  

II. Komple-
ksowość  

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących 
przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 

3  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

6. Przedmiot postępowania: świadczenia rehabilitacji psychiatrycznej 

1 2 3 4 5 6 

 Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1.  Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 

18  

1.2. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – lekarz 
specjalista w dziedzinie psychiatrii – w miejscu 
udzielania świadczeń. 

17 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – w miejscu 
udzielania świadczeń. 

15 

1.4. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 
etatu na 20 łóżek. 

6  

1.5.  Osoba prowadząca psychoterapię – równoważnik 
co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 

6  

1.6. Pielęgniarki – równoważnik co najmniej 2 etatów: 
pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego, lub pielęgniarka po kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego. 

2  

2.  Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

 2.1. Realizacja wysokospecjalistycznych metod 
diagnostycznych:  
1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu 
całodobowego),  
2) neuroobrazowych (CT, NMR),  
3) neuropsychologicznych (bateria testów) 
– w lokalizacji. 

8 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

 2.2. Realizacja wysokospecjalistycznych metod 
diagnostycznych:  
1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu 
całodobowego), 
 2) neuroobrazowych (CT, NMR),  
3) neuropsychologicznych (bateria testów)– bliski 

6 
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dostęp. 

2.3. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach co 
najmniej 3 profilowanych programów 
rehabilitacyjnych adresowanych do różnych potrzeb 
świadczeniobiorców i ich rodzin, obejmującego w 
szczególności opis założeń, celu, form realizacji, czasu 
trwania oraz parametrów oceny. 

8  

3. Pozostałe 
warunki 

3.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z 
możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, 
zaopatrzony w węzeł sanitarny. 

1  

3.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z 
możliwością obserwacji świadczeniobiorców, 
zaopatrzony w węzeł sanitarny. 

2  

3.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie 
specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę 
jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej 
zakresowi świadczeń objętych przedmiotem 
postępowania. 

4  

II. Komple-
ksowość 

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących 
przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 

3  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

7. Przedmiot postępowania: leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych 
 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej 1 etatu na 16 łóżek. 

16  

1.2. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – lekarz 
specjalista w dziedzinie psychiatrii – w miejscu 
udzielania świadczeń. 

12 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – w miejscu 
udzielania świadczeń. 

8 

1.4. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 
etatu na 32 łóżka. 

8  

1.5.  Osoba prowadząca psychoterapię – równoważnik 
co najmniej 1 etatu na 16 łóżek. 

8  

1.6. Pielęgniarki – równoważnik co najmniej 2 etatów: 
pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego, lub pielęgniarka po kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego. 

5  
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2. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

 2.1. Realizacja wysokospecjalistycznych metod 
diagnostycznych:  
1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu 
całodobowego),  
2) neuroobrazowych (CT, NMR), 
 3) neuropsychologicznych (bateria testów )– w 
lokalizacji. 

8 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

 2.2. Realizacja wysokospecjalistycznych metod 
diagnostycznych:  
1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu 
całodobowego),  
2) neuroobrazowych (CT, NMR),  
3) neuropsychologicznych (bateria testów)– bliski 
dostęp. 

6 

3. 
Monitorowani
e procesu 
psychoterapii 

3.1. Superwizja psychoterapii – w miejscu udzielania 
świadczeń. 

5  

3. Pozostałe 
warunki 

3.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z 
możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, 
zaopatrzony w węzeł sanitarny. 

1  

3.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z 
możliwością obserwacji świadczeniobiorców, 
zaopatrzony w węzeł sanitarny. 

2  

3.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie 
specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę 
jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej 
zakresowi świadczeń objętych przedmiotem 
postępowania. 

4  

II. Kompleks
owość 

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 
postępowania leczenie nerwic. 

4  

1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 
postępowania świadczenia dzienne leczenia zaburzeń 
nerwicowych. 

4  

1.3. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących 
przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 

3  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

8. Przedmiot postępowania: leczenie zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium 
 

Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i 
młodzieży lub psychiatrii dziecięcej  – równoważnik co 
najmniej 1 etatu na 16 łóżek. 

20  

1.2. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – lekarz 
specjalista w dziedzinie  psychiatrii dzieci i młodzieży 
lub psychiatrii dziecięcej – w miejscu udzielania 
świadczeń. 

18 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – w miejscu 
udzielania świadczeń. 

15 
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1.4. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 
etatu na 32 łóżek. 

9  

1.5.  Osoba prowadząca psychoterapię – równoważnik 
co najmniej 1 etatu na 16 łóżek. 

8  

1.6. Pielęgniarki – równoważnik co najmniej 2 etatów: 
pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub pediatrycznego lub pielęgniarka 
w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub pediatrycznego lub pielęgniarka 
po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub pediatrycznego. 

5  

2. Monitoro-
wanie 
procesu 
psychoterapii 

2.1. Superwizja psychoterapii – w miejscu udzielania 
świadczeń. 

5  

3. Pozostałe 
warunki 

3.1. W oddziale co najmniej jeden pokój 
jednoosobowy z możliwością obserwacji 
świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 

1  

3.2. W oddziale co najmniej jeden pokój 
wieloosobowy z możliwością obserwacji 
świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 

2  

3.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie 
specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę 
jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej 
zakresowi świadczeń objętych przedmiotem 
postępowania. 

5  

II. Komple-
ksowość 

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 
postępowania leczenie nerwic. 

2  

1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 
postępowania świadczenia dzienne leczenie zaburzeń 
nerwicowych. 

2  

1.3. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących 
przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 

3  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

9. Przedmiot postępowania: świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 

18  

1.2. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – lekarz 
specjalista w dziedzinie psychiatrii – w miejscu 
udzielania świadczeń. 

16 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – w miejscu 
udzielania świadczeń.  

13 

1.4. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 
etatu na 40 łóżek. 

9  

1.5.  Osoba prowadząca psychoterapię – równoważnik 
co najmniej 1 etatu na 40 łóżek. 

8  
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1.6. Pielęgniarki – równoważnik co najmniej 2 etatów: 
pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego, lub pielęgniarka po kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego. 

6  

2. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

2.1. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
wyspecjalizowanych programów terapii, skierowanych 
do osób, wobec których zastosowano środki 
zabezpieczające, o których mowa w art. 93a ustawy z 
dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 2017 r. 
poz.2204), w tym co najmniej połowa oddziaływań w 
zakresie psychoterapii grupowej – co najmniej 7 
godzin dziennie obejmującego w szczególności opis 
założeń, celu, form realizacji, czasu trwania oraz 
parametrów oceny. 

8  

3. Pozostałe 
warunki 

3.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z 
możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, 
zaopatrzony w węzeł sanitarny. 

1  

3.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z 
możliwością obserwacji świadczeniobiorców, 
zaopatrzony w węzeł sanitarny. 

2  

3.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie 
specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę 
jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej 
zakresowi świadczeń objętych przedmiotem 
postępowania. 

4  

II. Komple-
ksowość 

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących 
przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 

3  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

10. Przedmiot postępowania: świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 

19  

1.2. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – lekarz 
specjalista w dziedzinie psychiatrii – w miejscu 
udzielania świadczeń. 

17 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – w miejscu 
udzielania świadczeń. 

12 

1.4. Psycholog lub psycholog kliniczny – równoważnik 
co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 

8  

1.5. Osoba prowadząca psychoterapię – równoważnik 7  
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co najmniej 1 etatu na 40 łóżek. 

1.6. Pielęgniarki – równoważnik co najmniej 2 etatów: 
pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego, lub pielęgniarka po kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego. 

5  

2. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

2.1. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
wyspecjalizowanych programów terapii, skierowanych 
do osób, wobec których zastosowano środki 
zabezpieczające, o których mowa w art. 93a ustawy z 
dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, w tym co 
najmniej połowa oddziaływań w zakresie 
psychoterapii grupowej – co najmniej 7 godzin 
dziennie, obejmującego w szczególności opis założeń, 
celu, form realizacji, czasu trwania oraz parametrów 
oceny, 

8  

3. Pozostałe 
warunki 

3.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z 
możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, 
zaopatrzony w węzeł sanitarny. 

1  

3.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z 
możliwością obserwacji świadczeniobiorców, 
zaopatrzony w węzeł sanitarny. 

2  

3.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie 
specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę 
jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej 
zakresowi świadczeń objętych przedmiotem 
postępowania. 

5  

II. Komple-
ksowość 

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących 
przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 

3  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

11. Przedmiot postępowania: świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla 
nieletnich 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 

19  

1.2. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – lekarz 
specjalista w dziedzinie psychiatrii – w miejscu 
udzielania świadczeń. 

17 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – w miejscu 
udzielania świadczeń. 

12 

1.4. Psycholog lub psycholog kliniczny – równoważnik 8  
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co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 

1.5.  Osoba prowadząca psychoterapię – równoważnik 
co najmniej 1 etatu na 40 łóżek. 

7  

1.6. Pielęgniarki – równoważnik co najmniej 2 etatów: 
pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego, lub pielęgniarka po kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego. 

5  

2. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

2.1. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
wyspecjalizowanych programów terapii, skierowanych 
do nieletnich, wobec których zastosowano środki 
zabezpieczające, o których mowa w art. 93a ustawy z 
dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, w tym co 
najmniej połowa oddziaływań w zakresie 
psychoterapii grupowej – co najmniej 7 godzin 
dziennie, obejmującego w szczególności opis założeń, 
celu, form realizacji, czasu trwania oraz parametrów 
oceny, 

8  

3. Pozostałe 
warunki 

3.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z 
możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, 
zaopatrzony w węzeł sanitarny. 

1  

3.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z 
możliwością obserwacji świadczeniobiorców, 
zaopatrzony w węzeł sanitarny. 

2  

3.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie 
specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę 
jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej 
zakresowi świadczeń objętych przedmiotem 
postępowania. 

5  

II. Komple-
ksowość 

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących 
przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 

3  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

12. Przedmiot postępowania: świadczenia opiekuńczo – lecznicze psychiatryczne dla dorosłych 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1.  Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej 1 etatu na 80 łóżek. 

24  

1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie chorób 
wewnętrznych – równoważnik co najmniej ½ etatu na 
80 łóżek. 

22  

1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – w miejscu 
udzielania świadczeń. 

19  
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1.4. Pielęgniarki – równoważnik co najmniej 2 etatów: 
pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub opieki długoterminowej lub 
pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie 
pielęgniarstwa psychiatrycznego lub opieki 
długoterminowej lub pielęgniarka po kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub opieki długoterminowej. 

9  

2. Pozostałe 
warunki 

2.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z 
możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, 
zaopatrzony w węzeł sanitarny. 

1  

2.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z 
możliwością obserwacji świadczeniobiorców, 
zaopatrzony w węzeł sanitarny. 

2  

II. Komple-
ksowość 

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących 
przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 

3  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

13. Przedmiot postępowania: świadczenia opiekuńczo – lecznicze psychiatryczne dla dzieci i młodzieży 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1.  Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i 
młodzieży lub psychiatrii dziecięcej – równoważnik co 
najmniej 1 etatu na 80 łóżek. 

32  

1.2. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – w miejscu 
udzielania świadczeń.  

30  

1.3. Pielęgniarki – równoważnik co najmniej 2 etatów: 
pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub pediatrycznego lub pielęgniarka 
w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub pediatrycznego, lub pielęgniarka 
po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub pediatrycznego. 

12  

2. Pozostałe 
warunki 

2.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z 
możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, 
zaopatrzony w węzeł sanitarny. 

1  

2.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z 
możliwością obserwacji świadczeniobiorców, 
zaopatrzony w węzeł sanitarny. 

2  

II Komple-
ksowość 

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących 
przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 

3  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

14. Przedmiot postępowania: świadczenia pielęgnacyjno – opiekuńcze psychiatryczne dla dorosłych 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba Uwagi 
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 punktów 

I. Jakość 1.  Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej 1 etatu na 80 łóżek. 

25  

1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie chorób 
wewnętrznych – równoważnik co najmniej ½ etatu na 
80 łóżek. 

21  

1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – w miejscu 
udzielania świadczeń. 

19  

1.4. Pielęgniarki – równoważnik co najmniej 2 etatów: 
pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub opieki długoterminowej lub 
pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie 
pielęgniarstwa psychiatrycznego lub opieki 
długoterminowej, lub pielęgniarka po kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub opieki długoterminowej. 

9  

2. Pozostałe 
warunki 

2.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z 
możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, 
zaopatrzony w węzeł sanitarny. 

1  

2.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z 
możliwością obserwacji świadczeniobiorców, 
zaopatrzony w węzeł sanitarny. 

2  

II. Komple-
ksowość 

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących 
przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 

3  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

15. Przedmiot postępowania: świadczenia pielęgnacyjno – opiekuńcze psychiatryczne dla dzieci i młodzieży 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i 
młodzieży lub psychiatrii dziecięcej – równoważnik co 
najmniej 1 etatu na 80 łóżek. 

25  

1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie chorób 
wewnętrznych lub pediatrii – równoważnik co 
najmniej ½ etatu na 80 łóżek. 

21  

1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – w miejscu 
udzielania świadczeń. 

19  

1.4. Pielęgniarki – równoważnik co najmniej 2 etatów: 
pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub opieki długoterminowej lub 
pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie 
pielęgniarstwa psychiatrycznego lub opieki 
długoterminowej, lub pielęgniarka po kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub opieki długoterminowej. 

9  

2. Pozostałe 
warunki 

2.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z 
możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, 
zaopatrzony w węzeł sanitarny. 

1  
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2.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z 
możliwością obserwacji świadczeniobiorców, 
zaopatrzony w węzeł sanitarny. 

2  

II. Komple-
ksowość 

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących 
przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 

3  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

16. Przedmiot postępowania: świadczenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w hostelu 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej ¼ etatu, a w przypadku 
świadczeń udzielanych młodzieży – lekarz specjalista 
w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub 
psychiatrii dziecięcej – równoważnik ¼ etatu. 

29  

1.2. Psycholog – równoważnik co najmniej 1 etatu.  22  

1.3. Osoba prowadząca psychoterapię  – równoważnik 
co najmniej ½ etatu. 

22  

1.4. Pielęgniarki – równoważnik co najmniej 1 etatu: 
pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego, lub pielęgniarka po kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego. 

7  

II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

17. Przedmiot postępowania: świadczenia w opiece domowej/rodzinnej 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej 1 etatu. 

80 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 

równoważnik co najmniej ½ etatu. 
60 

II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

18. Przedmiot postępowania: leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

 1 2 3 4 5 

I. Jakość 1.  Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 

10  

1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie chorób 
wewnętrznych – równoważnik co najmniej 1 etatu na 
20 łóżek. 

9  

1.3. Lekarz specjalista w dziedzinie neurologii – 
równoważnik co najmniej ¾ etatu na 20 łóżek. 

7  

1.4. Lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i 8  
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intensywnej terapii – równoważnik co najmniej ½ 
etatu na 20 łóżek. 

1.5. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – lekarz 
specjalista w dziedzinie psychiatrii – w miejscu 
udzielania świadczeń. 

9 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.6. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – w miejscu 
udzielania świadczeń. 

5 

1.7. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – lekarz 
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych – 
miejscu udzielania świadczeń. 

9 

1.8. Osoba, która posiada certyfikat specjalisty terapii 
uzależnień, o którym mowa w art. 26 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224) lub posiada 
certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, o 
których mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487), zwana dalej 

„specjalistą psychoterapii uzależnień” – równoważnik 
co najmniej 1 etatu na 40 łóżek. 

7  

1.9. Pielęgniarki – równoważnik co najmniej 2 etatów 
pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego, lub pielęgniarka po kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego. 

5  

2. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

 2.1. Realizacja wysokospecjalistycznych metod 
diagnostycznych:  
1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu 
całodobowego),  
2) neuroobrazowych (CT, NMR),  
3) neuropsychologicznych (bateria testów)– w 
lokalizacji. 

8 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

 2.2. Realizacja wysokospecjalistycznych metod 
diagnostycznych:  
1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu 
całodobowego),  
2) neuroobrazowych (CT, NMR), 
 3) neuropsychologicznych (bateria testów) 
– bliski dostęp. 

6 

2.3.  Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postepowanie, świadczeń mających na celu 
prowadzenie oddziaływań motywujących do podjęcia 
terapii uzależnienia w placówkach leczenia 
uzależnienia od alkoholu z zapewnieniem jego 
kontynuacji w oddziale leczenia uzależnień w ramach 
umowy. 
 

8  
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3. Pozostałe 
warunki 

3.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z 
węzłem sanitarnym lub izolatka. 

1  

3.2. W oddziale jest prowadzone szkolenie 
specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę 
jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej 
zakresowi świadczeń objętych przedmiotem 
postępowania. 

5  

II. Komple-
ksowość 

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących 
przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 

3  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

19. Przedmiot postępowania: leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji) 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryteriu
m 

Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 

12  

1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie chorób 
wewnętrznych – równoważnik co najmniej 1 etatu na 
20 łóżek. 

7  

1.3. Lekarz specjalista w dziedzinie neurologii – 
równoważnik co najmniej ¾ etatu na 20 łóżek. 

7  

1.4. Lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i 
intensywnej terapii – równoważnik co najmniej ½ 
etatu na 20 łóżek. 

8  

1.5. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – lekarz 
specjalista w dziedzinie psychiatrii – w miejscu 
udzielania świadczeń. 

9 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.6. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – w miejscu 
udzielania świadczeń. 

5 

1.7. Specjalista psychoterapii uzależnień –  
równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek. 

7  

1.8. Pielęgniarki – równoważnik co najmniej 2 etatów 
pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego, lub pielęgniarka po kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego. 

5  

2. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

 2.1. Realizacja wysokospecjalistycznych metod 
diagnostycznych:  
1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu 
całodobowego),  
2) neuroobrazowych (CT, NMR), 
 3) neuropsychologicznych (bateria testów) 
– w lokalizacji. 

8 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

 2.2. Realizacja wysokospecjalistycznych metod 
diagnostycznych:  
1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu 

6 
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całodobowego),  
2) neuroobrazowych (CT, NMR),  
3) neuropsychologicznych (bateria testów) 
– bliski dostęp. 

2.3. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
podstawowego programu terapii uzależnień 
obejmującego opis założeń, celu, form realizacji, czasu 
trwania oraz parametrów oceny, mającego na celu 
prowadzenie oddziaływań motywujących do podjęcia 
terapii uzależnienia w placówkach leczenia 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych, z 
zapewnieniem jego kontynuacji w oddziale leczenia 
uzależnień w ramach umowy. 

8  

3. Pozostałe 
warunki 

3.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z 
węzłem sanitarnym lub izolatka. 

1  

3.2. W oddziale jest prowadzone szkolenie 
specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę 
jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej 
zakresowi świadczeń objętych przedmiotem 
postępowania. 

5  

II. Komple-
ksowość 

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących 
przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 

3  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

20. Przedmiot postępowania: leczenie uzależnień stacjonarne 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej 1 etatu na 80 łóżek. 

15  

1.2. Psycholog lub psycholog kliniczny – równoważnik 
co najmniej 1 etatu na 60 łóżek. 

9  

1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień –  
równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek. 

15  

1.4. Specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba 
ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty 
psychoterapii uzależnień – równoważnik co najmniej 1 
etatu na 20 łóżek. 

12  

2. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

2.1. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
podstawowych programów terapii uzależnienia, w tym 
co najmniej połowa oddziaływań w zakresie 
psychoterapii grupowej – co najmniej 6 godzin 
dziennie, obejmujących w szczególności opis założeń, 
celu, form realizacji, czasu trwania oraz parametrów 
oceny, 

9  
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3. Monitoro-
wanie 
procesu 
terapii 
uzależnień 

3.1.  Systematyczne zewnętrzne monitorowanie 

procesu terapii uzależnień przez osobę posiadającą 

wpis na prowadzoną przez Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych listę osób 

uprawnionych do prowadzenia superwizji, lub przez 

osobę z listy superwizorów rekomendowanych przez 

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 

- co najmniej 8 razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 

ogłoszono postępowanie, proporcjonalnie do czasu 

obowiązywania umowy we wskazanym okresie, 

zwane dalej ”superwizją terapii uzależnień” - w 

lokalizacji. 

5  

4. Pozostałe 
warunki 

4.1. W oddziale sala do prowadzenia sesji 
psychoterapii grupowej z możliwością obserwacji 
terapii do celów superwizji terapii uzależnień. 

2  

4.2. W oddziale albo w zakładzie leczniczym 
udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń 
zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne w 
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej jest 
prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez 
podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych 
do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w 
dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń 
objętych przedmiotem postępowania. 

3  

II. Kompleks
owość 

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących 
przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 

3  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

21. Przedmiot postępowania: świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej 1 etatu na 80 łóżek. 

15  

1.2. Psycholog lub psycholog kliniczny – równoważnik 
co najmniej 1 etatu na 60 łóżek. 

9  

1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień – 
równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek. 

15  

1.4. Specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba 
ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty 
psychoterapii uzależnień – równoważnik  co najmniej 
1 etatu na 20 łóżek. 

12 
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2. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

2.1. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
podstawowych programów terapii, w tym co najmniej 
połowa oddziaływań w zakresie psychoterapii 
grupowej – co najmniej 6 godzin dziennie, 
obejmujących w szczególności opis założeń, celu, form 
realizacji, czasu trwania oraz parametrów oceny, 

9  

3. Monitoro-
wanie 
procesu 
terapii 
uzależnień 

3.1. Superwizja terapii uzależnień – w lokalizacji. 5  

4. Pozostałe 
warunki 
 
 

4.1. W oddziale sala do prowadzenia sesji 
psychoterapii grupowej z możliwością obserwacji 
terapii do celów superwizji terapii uzależnień. 

2  

4.2. W oddziale albo w zakładzie leczniczym 
udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń 
innych niż świadczenia szpitalne w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej jest prowadzone 
szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot 
wpisany na listę jednostek akredytowanych do 
prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych 
przedmiotem postępowania. 

3  

II. Komple-
ksowość 

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących 
przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 

3  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

22. Przedmiot postępowania: krótkoterminowe świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub 
lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w 
dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji 
w dziedzinie psychiatrii – równoważnik co najmniej 1 
etatu na 40 łóżek.  

15  

1.2. Psycholog lub psycholog kliniczny – równoważnik 
co najmniej 1 etatu na 40 łóżek. 

7  

1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień –  
równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek. 

15  

1.4. Specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba 
ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty 
psychoterapii uzależnień – równoważnik  co najmniej 
1 etatu na 20 łóżek. 

11  

1.5. Osoba, która uczestniczy w udzielaniu świadczeń z 
zakresu uzależnienia i współuzależnienia pod 
nadzorem specjalisty psychoterapii uzależnień i 
posiada certyfikat instruktora terapii uzależnień, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii lub w 

7  
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przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwana 
dalej „instruktorem terapii uzależnień” – równoważnik 
co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 

2. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

2.1. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
kompleksowych programów terapii, w tym co 
najmniej połowa oddziaływań w zakresie 
psychoterapii grupowej – co najmniej 6 godzin 
dziennie, obejmujących w szczególności opis założeń, 
celu, form realizacji, czasu trwania oraz parametrów 
oceny, 

5  

3. Monitoro-
wanie 
procesu 
terapii 
uzależnień 

3.1. Superwizja terapii uzależnień – w lokalizacji. 5  

4. Pozostałe 
warunki 

4.1. W oddziale albo w zakładzie leczniczym 
udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń 
innych niż świadczenia szpitalne w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej jest prowadzone 
szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot 
wpisany na listę jednostek akredytowanych do 
prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych 
przedmiotem postępowania. 

5  

II. Komple-
ksowość 

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących 
przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 

3  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

23. Przedmiot postępowania: świadczenia terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze 
współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi, głównie psychotycznymi (podwójna diagnoza) 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii 
posiadający udokumentowane co najmniej dwuletnie 
doświadczenie kliniczne w terapii uzależnień – 
równoważnik co najmniej 1 etatu na 25 łóżek. 

16  

1.2. Psycholog lub psycholog kliniczny – równoważnik 
co najmniej 1 etatu na 25 łóżek. 

9  

1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień –  
równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek. 

16  

1.4. Specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba 
ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty 
psychoterapii uzależnień – równoważnik  co najmniej 
1 etatu na 20 łóżek. 

11  
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1.5. Pielęgniarki – równoważnik co najmniej 1 etatu - 
pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego, lub pielęgniarka po kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego. 

3  

2. Realizacja  
wybranych 
świadczeń 

2.1. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
kompleksowych programów terapii, w tym co 
najmniej połowa oddziaływań w zakresie 
psychoterapii grupowej – co najmniej 6 godzin 
dziennie, obejmujących w szczególności opis założeń, 
celu, form realizacji, czasu trwania oraz parametrów 
oceny, 

5  

3. Monitoro-
wanie 
procesu 
terapii 
uzależnień  

3.1. Superwizja terapii uzależnień – w lokalizacji. 5  

4. Pozostałe 
warunki 

4.1. W oddziale albo w  zakładzie leczniczym 
udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń 
innych niż świadczenia szpitalne w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej jest prowadzone 
szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot 
wpisany na listę jednostek akredytowanych do 
prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych 
przedmiotem postępowania. 

5  

II. Komple-
ksowość 

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących 
przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 

3  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

24. Przedmiot postępowania: świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub 
lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w 
dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji 
w dziedzinie psychiatrii – równoważnik co najmniej 1 
etatu na 40 łóżek. 

15  

1.2. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 
etatu na 40 łóżek. 

10  

1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień –  
równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek. 

15  

1.4 Specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba 
ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty 
psychoterapii uzależnień – równoważnik  co najmniej 
1 etatu na 20 łóżek. 

13  
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2. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

2.1. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
kompleksowych programów terapii, w tym co 
najmniej połowa oddziaływań w zakresie 
psychoterapii grupowej – co najmniej 6 godzin 
dziennie obejmujących w szczególności opis założeń, 
celu, form realizacji, czasu trwania oraz parametrów 
oceny. 

3  

2.2. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
programu edukacji prozdrowotnej obejmującego 
profilaktykę zachowań ryzykownych dotyczących w 
szczególności wirusowe zapalenie wątroby typu B lub 
C, HIV oraz AIDS. 

2  

2.3. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
programu mającego na celu readaptację społeczną i 
rozwój osobisty, kierowanego do osób, które 
utrzymują abstynencję oraz ukończyły podstawowy 
program rehabilitacyjny, a także osób będących w 
trakcie leczenia substytucyjnego, utrzymujących 
abstynencję (programu postrehabilitacyjnego) lub 
specjalistycznego programu dla dzieci i młodzieży z 
uzależnieniem wraz z programem psychoedukacyjnym 
dla rodziców. 

2  

3. Monitoro-
wanie 
procesu 
terapii 
uzależnień 

3.1. Superwizja terapii uzależnień – w lokalizacji. 5  

4. Pozostałe 
warunki 

4.1. W oddziale albo w zakładzie leczniczym 
udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń 
innych niż świadczenia szpitalne w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej jest prowadzone 
szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot 
wpisany na listę jednostek akredytowanych do 
prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych 
przedmiotem postępowania. 

5  

II. Komple-
ksowość 

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących 
przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 

3  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

25. Przedmiot postępowania: świadczenia rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze 
współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi, głównie psychotycznymi (podwójna diagnoza) 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 
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I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii 
posiadający udokumentowane co najmniej dwuletnie 
doświadczenie kliniczne w terapii uzależnień – 
równoważnik co najmniej 1 etatu na32 łóżka. 

15  

1.2. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 
etatu na 16 łóżek. 

10  

1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień –  
równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek. 

15  

1.4. Specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba 
ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty 
psychoterapii uzależnień – równoważnik  co najmniej 
1 etatu na 20 łóżek. 

12  

1.5. Pielęgniarki – równoważnik co najmniej 1 etatu -
pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego, lub pielęgniarka po kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego. 

3  

2. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

2.1. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
kompleksowych programów terapii, w tym co 
najmniej połowa oddziaływań w zakresie 
psychoterapii grupowej – co najmniej 6 godzin 
dziennie, obejmujących w szczególności opis założeń, 
celu, form realizacji, czasu trwania oraz parametrów 
oceny. 

5  

3. Monitoro-
wanie 
procesu 
terapii 
uzależnień 

3.1. Superwizja terapii uzależnień – w lokalizacji. 5  

4. Pozostałe 
warunki 

4.1. W oddziale albo w zakładzie leczniczym 
udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń 
innych niż świadczenia szpitalne w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej jest prowadzone 
szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot 
wpisany na listę jednostek akredytowanych do 
prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych 
przedmiotem postępowania. 

5  

II. Komple-
ksowość 

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących 
przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 

3  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

26. Przedmiot postępowania: świadczenia odwykowe w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 

23  
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1.2. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 
etatu na 20 łóżek. 

13  

1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień –  
równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 

23  

1.4. Pielęgniarki – równoważnik co najmniej 1 etatu 
pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego, lub pielęgniarka po kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego. 

3  

2. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

2.1. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
kompleksowych programów terapii, w tym co 
najmniej połowa oddziaływań w zakresie 
psychoterapii grupowej – co najmniej 6 godzin 
dziennie, obejmujących w szczególności opis założeń, 
celu, form realizacji, czasu trwania oraz parametrów 
oceny. 

5  

3. Pozostałe 
warunki 

3.1. W oddziale jest prowadzone szkolenie 
specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę 
jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej 
zakresowi świadczeń objętych przedmiotem 
postępowania. 

5  

II. Komple-
ksowość 

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących 
przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 

3  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

27. Przedmiot postępowania: świadczenia odwykowe w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i 
młodzieży lub psychiatrii dziecięcej – równoważnik co 
najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 

19  

1.2. Specjalista psychoterapii uzależnień –  
równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 

18  

1.3. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 
etatu na 40 łóżek. 

13  

1.4. Psycholog – równoważnik co najmniej 1 etatu na 
20 łóżek. 

9  

1.5. Pielęgniarki – równoważnik co najmniej 1 etatu 
pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego, lub pielęgniarka po kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego. 

3  

2. Realizacja 
wybranych 

2.1. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 

5  
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świadczeń ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
kompleksowych programów terapii, w tym co 
najmniej połowa oddziaływań w zakresie 
psychoterapii grupowej – co najmniej 6 godzin 
dziennie, obejmujących w szczególności opis założeń, 
celu, form realizacji, czasu trwania oraz parametrów 
oceny. 

3. Pozostałe 
warunki 

3.1. W oddziale jest prowadzone szkolenie 
specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę 
jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej 
zakresowi świadczeń objętych przedmiotem 
postępowania. 

5  

II. Komple-
ksowość 

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących 
przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 

3  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

28. Przedmiot postępowania: świadczenia dla uzależnionych od alkoholu udzielane w hostelu 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Specjalista psychoterapii uzależnień –  
równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek. 

24 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.2. Specjalista psychoterapii uzależnień –  
równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 

48 

1.3. Psycholog – równoważnik co najmniej ¼ etatu. 12  

2. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

2.1. Realizacja  w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
programów terapii uzależnienia, w tym treningów 
umiejętności.  

10  

2.2. Realizacja  w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, programów aktywizacji 
społecznej i zawodowej. 

10  

II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

29. Przedmiot postępowania: świadczenia dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych udzielane w hostelu 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej ¼ etatu. 

15  

1.2. Specjalista psychoterapii uzależnień –  
równoważnik co najmniej 1 etatu na 80 łóżek. 

20 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień –  

równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek. 
40 

1.4. Psycholog – równoważnik co najmniej ¼ etatu.  10  

2. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

2.1. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, programów aktywizacji 

15  
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społecznej i zawodowej. 

II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

30. Przedmiot postępowania: świadczenia w izbie przyjęć 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryteriu
m 

Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub 
psychiatrii dzieci i młodzieży, lub psychiatrii dziecięcej, 
lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w 
dziedzinie psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży, 
lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie 
psychiatrii – równoważnik co najmniej 2 etatów. 

13 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.2. lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub 
psychiatrii dzieci i młodzieży, lub psychiatrii dziecięcej, 
lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w 
dziedzinie psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży, 
lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie 
psychiatrii – równoważnik co najmniej 1 etatu. 

8 

1.3. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i 
młodzieży lub psychiatrii dziecięcej – równoważnik co 
najmniej 1 etatu. 

12  

1.4. Całodobowe zapewnienie konsultacji lekarza 
specjalisty w dziedzinie pediatrii – w lokalizacji.  

6  

1.5. Całodobowe zapewnienie konsultacji lekarza 
specjalisty w dziedzinie neurologii – w lokalizacji. 

6  

1.6. Całodobowe zapewnienie konsultacji lekarza 
specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej – w 
lokalizacji. 

6  

1.7. Całodobowe zapewnienie konsultacji lekarza 
specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych – w 
lokalizacji. 

6  

1.8. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie 
pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w 
trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego – równoważnik co najmniej 4 
etatów. 

5 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.9. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie 
pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w 
trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego – równoważnik co najmniej 3 
etatów. 

3 

1.10.Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej – w miejscu udzielania świadczeń. 

3  

2. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

 2.1. Realizacja wysokospecjalistycznych metod 
diagnostycznych:  
1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu 
całodobowego),  
2) neuroobrazowych (CT, NMR),  
3) neuropsychologicznych (bateria testów) 
– w lokalizacji. 

6 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

2.2. Realizacja wysokospecjalistycznych metod 
diagnostycznych:  

4 
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1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością 
zapisu całodobowego),  

2) neuroobrazowych (CT, NMR),  
3) neuropsychologicznych (bateria testów) 
– bliski dostęp. 

2.3. Całodobowa dostępność do świadczeń w oddziale  
neurologicznym z wyodrębnionym dyżurem lekarskim. 

7  

2.4. Zapewnienie transportu sanitarnego – bliski 
dostęp. 

2  

II. Komple-
ksowość 

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących 
przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 

3  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

31. Przedmiot postępowania: świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. 
 

Jakość 
 

1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 miejsc. 

23  

1.2. Osoba prowadząca psychoterapię – równoważnik 
co najmniej 1 etatu na 14 miejsc. 

13  

1.3. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 
etatu na 14 miejsc. 

12  

1.4. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie 
pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w 
trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego – równoważnik co najmniej 1 etatu. 

4 
 

 

1.5.Udokumentowane zasady  współpracy i 
koordynacji działań z pracownikiem socjalnym w 
zakresie ułatwiającym samodzielne funkcjonowanie 
świadczeniobiorcy. 

1  

2. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

 

 2.1. Realizacja wysokospecjalistycznych 
metod diagnostycznych:  
1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu 
całodobowego),  
2) neuroobrazowych (CT, NMR),  
3) neuropsychologicznych (bateria testów) 
– w lokalizacji. 

8 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

 2.2. Realizacja wysokospecjalistycznych 
metod diagnostycznych:  
1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu 
całodobowego),  
2) neuroobrazowych (CT, NMR),  
3) neuropsychologicznych (bateria testów)– bliski 
dostęp. 

4 

II. Komple-
ksowość 

1. Sposób  
wykonania 
umowy 

1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 
postępowania świadczenia psychiatryczne dla 
dorosłych. 

3  

1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 
postępowania świadczenia psychiatryczne 
ambulatoryjne dla dorosłych. 

3  

1.3. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 3  
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postępowania leczenie środowiskowe (domowe) w 
ramach ZLŚ. 

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

32. Przedmiot postępowania: świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dorosłych 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. 
 

Jakość 
 

1.  Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 miejsc. 

24  

1.2. Osoba prowadząca psychoterapię  – równoważnik 
co najmniej 1 etatu na 14 miejsc. 

14  

1.3. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 
etatu na 14 miejsc. 

13  

1.4. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie 
pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w 
trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego – równoważnik co najmniej 1 etatu.  

4  

1)  
Realizacja  
wybranych 
świadczeń 

2.1. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
programów rehabilitacyjnych adresowanych do 
różnych potrzeb świadczeniobiorców. 

10  

 2.1. Realizacji wysokospecjalistycznych metod 
diagnostycznych:  
1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu 
całodobowego),  
2) neuroobrazowych (CT, NMR),  
3) neuropsychologicznych (bateria testów) 
– w lokalizacji. 

8 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

 2.2. Realizacja wysokospecjalistycznych metod 
diagnostycznych:  
1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu 
całodobowego),  
2) neuroobrazowych (CT, NMR),  
3) neuropsychologicznych (bateria testów)– bliski 
dostęp. 

4 

II. Komple-
ksowość 

1. Sposób  
wykonania  
umowy 

1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 
postępowania świadczenie rehabilitacji 
psychiatrycznej. 

3  

1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 
postępowania leczenie środowiskowe (domowe) w 
ramach ZLŚ. 

4  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

33. Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1.  Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i 
młodzieży lub psychiatrii dziecięcej – równoważnik co 
najmniej 1 etatu na 40 miejsc. 

25  

1.2. Osoba prowadząca psychoterapię– równoważnik 13  
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co najmniej 1 etatu na 14 miejsc. 

1.3. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 
etatu na 14 miejsc. 

12  

2.  Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

2.1. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
specjalistycznych programów terapii, w tym dla osób z 
autyzmem. 

15  

 2.2. Realizacja wysokospecjalistycznych metod 
diagnostycznych:  
1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu 
całodobowego),  
2) neuroobrazowych (CT, NMR),  
3) neuropsychologicznych (bateria testów) 
– w lokalizacji. 

8 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

 2.3. Realizacja wysokospecjalistycznych metod 
diagnostycznych:  
1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu 
całodobowego), 
 2) neuroobrazowych (CT, NMR),  
3) neuropsychologicznych (bateria testów) 
– bliski dostęp. 

4 

II. Komple-
ksowość 

1. Sposób  
wykonania 
umowy  

1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 
postępowania świadczenia psychiatryczne dla dzieci i 
młodzieży. 

3  

1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie  świadczenia 
psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży. 

4  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

34. Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i 
młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarz 
specjalista w dziedzinie psychiatrii – równoważnik co 
najmniej 1 etatu na 30 miejsc. 

29  

1.2. Fizjoterapeuta z co najmniej 5–letnim 
doświadczeniem lub specjalista w dziedzinie 
fizjoterapii – równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 
miejsc. 

17  

1.3. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 
etatu na 30 miejsc. 

12  

1.4. Logopeda,  osoba, o której mowa w lp. 4, pkt 5) 
załącznika nr 4 rozporządzenia w sprawie leczenia 
psychiatrycznego – równoważnik co najmniej 1 etatu 
na 10 miejsc. 

11  

1.5. Osoba prowadząca terapię zajęciową lub osoba 
prowadząca psychoterapię – równoważnik co najmniej 
1 etatu na 15 miejsc. 

11  

II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

35. Przedmiot postępowania: świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne 
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1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1.  Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej 1 etatu na 24 miejsca. 

20  

1.2. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w 
dziedzinie geriatrii – w lokalizacji. 

15  

1.3.  Osoba prowadząca terapię zajęciową – 
równoważnik co najmniej 1 etatu na 12 miejsc. 

14  

1.4. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 
etatu na 14 miejsc. 

12  

1.5. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie 
pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w 
trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego – równoważnik co najmniej 1 etatu. 

3  

2.  Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

2.1. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
programów rehabilitacyjnych adresowanych do 
różnych potrzeb świadczeniobiorców. 

8  

2.2. Realizacja wysokospecjalistycznych metod 
diagnostycznych:  
1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu 
całodobowego),  
2) neuroobrazowych (CT, NMR),  
3) neuropsychologicznych (bateria testów) 
– w lokalizacji. 

8  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

36. Przedmiot postępowania: świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej 1 etatu na 24 miejsca. 

30  

1.2. Osoba prowadząca psychoterapię  – równoważnik 
co najmniej 1 etatu na 8 miejsc. 

15  

1.3. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 
etatu na 14 miejsc. 

11  

1.4. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie 
pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w 
trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego – równoważnik co najmniej ½ etatu.  

5  

1.5. Osoba prowadząca psychoterapię posiadająca 
certyfikat superwizora psychoterapii, wydawany przez 
stowarzyszenia prowadzące szkolenia w zakresie 
oddziaływań psychoterapeutycznych mających 
zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, 
prowadzone metodami o udowodnionej naukowo 
skuteczności, w tym metodą terapii 
psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub 
systemowej, w szczególności przez Polskie 

17  
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Towarzystwo Psychiatryczne lub Polskie Towarzystwo 
Psychologiczne, którego praca polega na 
monitorowaniu procesu psychoterapii, w czasie w 
którym osoba prowadząca psychoterapię opisuje i 
wraz z superwizorem analizuje prowadzone przez 
siebie procesy terapii, zwany dalej „superwizorem” – 
równoważnik co najmniej 1/2 etatu. 

2.  Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

2.1. Co najmniej 2 pomieszczenia do prowadzenia 
psychoterapii grupowej – nie więcej niż 25 
świadczeniobiorców. 

2  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

37. Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej 1 etatu na 64 miejsca. 

16  

1.2. Psycholog – równoważnik co najmniej 1 etatu na 
40 miejsc. 

6  

1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień –  
równoważnik co najmniej 1 etatu na 32 miejsca. 

22  

1.4. Specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba 
ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty 
psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 
etatu na 12 miejsc. 

15  

2. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

2.1.Realizacja w zakresie, w którym ogłoszono 
postępowanie, świadczeń w ramach kompleksowego 
programu terapii obejmującego opis założeń, celu, 
form realizacji, czasu trwania oraz parametrów oceny, 
trwającego co najmniej 6 godzin dziennie. 

7  

 
2.2. Realizacja w zakresie w którym ogłoszono 
postepowanie sesji rodzinnych (epizodyczne spotkania 
pacjenta z jego bliskimi). 
 

2  

2.3.  Realizacja w zakresie w którym ogłoszono 
postepowanie sesji terapii rodzinnej (w ramach  
programu terapii rodzinnej). 

5  

3. Monitoro-
wanie 
procesu 
terapii 
uzależnień 

3.1. Superwizja terapii uzależnień – w lokalizacji. 5  

II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

38. Przedmiot postępowania: świadczenia dzienne terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1.  Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 16  
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równoważnik co najmniej 1 etatu na 64 miejsca. 

1.2. Specjalista psychoterapii uzależnień –  
równoważnik co najmniej 1 etatu na 32 miejsca. 

24  

1.3 Specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba 
ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty 
psychoterapii uzależnień – równoważnik co najmniej 1 
etatu na 12 miejsc. 

15  

1.4. Psycholog lub psycholog kliniczny – równoważnik 
co najmniej 1 etatu na 40 miejsc. 

8  

2.  Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

2.1.Realizacja w zakresie, w którym ogłoszono 
postępowanie, świadczeń w ramach kompleksowego 
programu terapii obejmującego opis założeń, celu, 
form realizacji, czasu trwania oraz parametrów oceny, 
trwającego co najmniej 6 godzin dziennie. 

10  

3.  Monitoro-
wanie 
procesu 
terapii 
uzależnień 

3.1. Superwizja terapii uzależnień – w lokalizacji. 5  

II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

39. Przedmiot postępowania: świadczenia dzienne leczenia uzależnień 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1.  Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej 1 etatu na 64 miejsca. 

16  

1.2. Specjalista psychoterapii uzależnień –  
równoważnik co najmniej 1 etatu na 32 miejsca. 

22  

1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba 
ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty 
psychoterapii uzależnień – równoważnik co najmniej 1 
etatu na 12 miejsc. 

15  

1.4. Psycholog – równoważnik co najmniej 1 etatu na 
40 miejsc. 

6  

2.  Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

2.1.Realizacja w zakresie, w którym ogłoszono 
postępowanie, świadczeń w ramach kompleksowego 
programu terapii obejmującego opis założeń, celu, 
form realizacji, czasu trwania oraz parametrów oceny, 
trwającego co najmniej 6 godzin dziennie. 

7  

 
2.2. Realizacja w zakresie w którym ogłoszono 
postepowanie sesji rodzinnych (epizodyczne spotkania 
pacjenta z jego bliskimi).  

2  

2.3.  Realizacja w zakresie w którym ogłoszono 
postepowanie sesji terapii rodzinnej (w ramach  
programu terapii rodzinnej). 

5  

3.  Monitoro-
wanie 
procesu 

3.1. Superwizja terapii uzależnień – w lokalizacji. 5  
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terapii 
uzależnień 

II. Cena 1. Cena  1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia.  

Maksy-
malnie 3 

 

40. Przedmiot postępowania: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej 2 etatów. 

13 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 

równoważnik co najmniej 1 etatu. 
7 

1.3. Lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w 
dziedzinie psychiatrii lub lekarz w trakcie specjalizacji 
w dziedzinie psychiatrii – równoważnik co najmniej 1 
etatu. 

10  

1.4. Osoba prowadząca psychoterapię lub osoba 
ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu 
psychoterapeuty – równoważnik co najmniej 2 
etatów. 

8 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.5.  Osoba prowadząca psychoterapię lub osoba 
ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu 
psychoterapeuty – równoważnik co najmniej 1 etatu. 

7 

1.6. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 
etatu. 

7 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.7. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej ½ 
etatu. 

4 

1.8. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie 
pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w 
trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego – równoważnik co najmniej 1 etatu.  

3  

1.9. Udokumentowane zasady współpracy i 
koordynacji działań z pracownikiem socjalnym w 
zakresie ułatwiającym samodzielne funkcjonowanie 
świadczeniobiorcy. 

1  

2.  Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

2.2. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
programu opieki czynnej. 

7  

2.3. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, co najmniej 5 % wizyt 
domowych lub środowiskowych z ogółu porad.  

1 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

2.4. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, co najmniej 10 % wizyt 
domowych lub środowiskowych z ogółu porad. 

2 

2.5. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, co najmniej 15 % wizyt 
domowych lub środowiskowych z ogółu porad. 

3 
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II. Komple-
ksowość 

1. Sposób  
wykonania 
umowy 

1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 
postępowania świadczenia psychiatryczne dla 
dorosłych. 

5  

1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 
postępowania świadczenia dzienne psychiatryczne dla 
dorosłych. 

5  

1.3. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 
postępowania leczenie środowiskowe (domowe) w 
ramach ZLŚ. 

8  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

41. Przedmiot postępowania: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1.  Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dla 
dzieci i młodzieży – równoważnik co najmniej 1 etatu. 

13 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dla 

dzieci i młodzieży – równoważnik co najmniej ½ etatu. 
7 

1.3. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub w 
trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej 1 etatu. 

10  

1.4. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w 
dziedzinie neurologii dziecięcej – w lokalizacji. 

3 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 1.5. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w 

dziedzinie neurologii dziecięcej – dostęp. 
2 

1.6. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w 
dziedzinie pediatrii – w lokalizacji. 

3 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 1.7. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w 

dziedzinie pediatrii – dostęp. 
2 

1.8. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie 
pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w 
trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego – równoważnik co najmniej 1 etatu. 

3  

1.9. Psycholog kliniczny z co najmniej dwuletnim 
doświadczeniem w realizacji świadczeń na rzecz dzieci 
– równoważnik co najmniej 1 etatu. 

8 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.10. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 
etatu. 

6 

1.11. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 
½ etatu. 

4 

1.12. Osoba prowadząca psychoterapię lub osoba 
ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu 
psychoterapeuty – równoważnik co najmniej 2 
etatów. 

7 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.13. Osoba prowadząca psychoterapię lub osoba 
ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu 
psychoterapeuty – równoważnik co najmniej 1 etatu. 

6 

1.14. Udokumentowane zasady współpracy i 
koordynacji działań z pracownikiem socjalnym w 
zakresie ułatwiającym samodzielne funkcjonowanie 
świadczeniobiorcy. 

1  

2.  Realizacja 2.1. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 7  
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wybranych 
świadczeń 

poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń na rzecz osób z 
autyzmem dziecięcym i całościowymi zaburzeniami 
rozwoju. . 

2.2. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
programu opieki czynnej. 

7  

2.4. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, co najmniej 5 % wizyt 
domowych lub środowiskowych z ogółu porad. 

1 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

2.5. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, co najmniej 10 % wizyt 
domowych lub środowiskowych z ogółu porad. 

2 

2.6. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, co najmniej 15 % wizyt 
domowych lub środowiskowych z ogółu porad. 

3 

II. Komple-
ksowość 

1. Sposób   
wykonania 
umowy 

1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 
postępowania świadczenia psychiatryczne dla dzieci i 
młodzieży. 

5  

1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 
postępowania leczenie środowiskowe (domowe) w 
ramach ZLŚ. 

7  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

42. Przedmiot postępowania: Leczenie nerwic 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej 1 etatu. 

20 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 

równoważnik co najmniej ½ etatu. 
14 

1.3. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 
etatu. 

10 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 1.4. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej ½ 

etatu. 
7 

1.5. Osoba prowadząca psychoterapię  – równoważnik 
co najmniej 1 etatu. 

10  

1.6. Superwizja psychoterapii – w miejscu udzielania 
świadczeń. 

5 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 1.7.– Superwizja psychoterapii – w lokalizacji. 3 

1.8. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie 
pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w 
trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego – równoważnik co najmniej 1 etatu. 

4  

2.  Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

2.2. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
programu opieki czynnej. 

8  
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II. Komple-
ksowość 

1. Sposób  
wykonania 
umowy 

1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 
postępowania leczenie zaburzeń nerwicowych dla 
dorosłych lub leczenie zaburzeń nerwicowych dla 
dzieci i młodzieży. 

6  

1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 
postępowania świadczenia dzienne leczenia zaburzeń 
nerwicowych. 

6  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

43. Przedmiot postępowania: świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1.  Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie seksuologii – 
równoważnik co najmniej 1 etatu. 

23 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie seksuologii – 

równoważnik co najmniej ½ etatu. 
16 

1.3. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w 
dziedzinie endokrynologii – w lokalizacji. 

5 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 1.4. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w 

dziedzinie endokrynologii – dostęp. 
2 

1.5. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w 
dziedzinie położnictwa i ginekologii – w lokalizacji. 

5 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 1.6. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w 

dziedzinie położnictwa i ginekologii  – dostęp. 
2 

1.7. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w 
dziedzinie urologii – w lokalizacji. 

5 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 1.8. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w 

dziedzinie urologii – dostęp. 
2 

1.9. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 
etatu. 

12 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 1.10. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 

½ etatu. 
7 

1.11. Osoba prowadząca psychoterapię  – 
równoważnik co najmniej 1 etatu. 

12  

1.12. Superwizja psychoterapii – w miejscu udzielania 
świadczeń. 

5 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 1.13. Superwizja psychoterapii – w lokalizacji. 3 

1.14. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie 
pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w 
trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego – równoważnik co najmniej 1 etatu. 

4  

2.  Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

2.1. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
programu psychoterapeutycznego. 

6  

II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

44. Przedmiot postępowania: program terapii zaburzeń preferencji seksualnych 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 
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I. Jakość 1.  Personel 1.1. Udział w zespole lekarza specjalisty w dziedzinie 
seksuologii – równoważnik co najmniej 1 etatu. 

27 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 1.2. Udział w zespole lekarza specjalisty w dziedzinie 

seksuologii – równoważnik co najmniej ½ etatu. 
14 

1.3. Udział w zespole psychologa klinicznego – 
równoważnik co najmniej 1 etatu. 

23 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 1.4. Udział w zespole psychologa klinicznego – 

równoważnik co najmniej ½ etatu. 
12 

1.5. Udział w zespole osoby prowadzącej 
psychoterapię  – równoważnik co najmniej 1 etatu. 

23  

1.6. Udział w zespole pielęgniarki specjalisty w 
dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub 
pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie 
pielęgniarstwa psychiatrycznego – równoważnik co 
najmniej 1 etatu. 

4  

II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

45. Przedmiot postępowania: Świadczenia psychologiczne 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 
etatu. 

35 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 1.2. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej ½ 

etatu. 
27 

1.3. Osoba prowadząca psychoterapię  – równoważnik 
co najmniej ½ etatu. 

27  

1.4.  Superwizja psychoterapii  – w miejscu udzielania 
świadczeń. 

10 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.5. Superwizja psychoterapii – w lokalizacji. 5 

II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

46. Przedmiot postępowania: Świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami 
rozwoju 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i 
młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarz 
specjalista w dziedzinie psychiatrii – równoważnik co 
najmniej 1 etatu. 

19  

1.2. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w 
dziedzinie neurologii dziecięcej – w lokalizacji. 

6 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 1.3. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w 

dziedzinie neurologii dziecięcej – dostęp. 
4 

1.4. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w 
dziedzinie neurologii – w lokalizacji. 

4  

1.5. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w 
dziedzinie pediatrii – w lokalizacji. 

6 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 1.6. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w 

dziedzinie pediatrii – dostęp. 
4 
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1.7. Fizjoterapeuta z co najmniej 5–letnim 
doświadczeniem lub specjalista w dziedzinie 
fizjoterapii – równoważnik co najmniej ½ etatu. 

8  

1.8. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 
etatu. 

8  

1.9. Logopeda, o którym mowa w lp. 4, pkt 6, ust. 1 
pkt 6 załącznika nr 6 rozporządzenia w sprawie 
leczenia psychiatrycznego – równoważnik co najmniej 
¼ etatu. 

2  

1.10. Osoba prowadząca terapię zajęciową lub osoba 
prowadząca psychoterapię – równoważnik co najmniej 
1 etatu. 

8 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru. 

1.11. Osoba prowadząca terapię zajęciową lub  osoba 
prowadząca psychoterapię – równoważnik co najmniej 
½ etatu. 

5 

2. Realizacja  
wybranych 
świadczeń 

2.1. Realizacja w ciągu ostatniego roku 
kalendarzowego świadczeń w ramach programu 
opieki czynnej. 

6  

II. Komple-
ksowość 

1. Sposób  
wykonania 
umowy 

1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 
postępowania leczenie środowiskowe (domowe) w 
ramach ZLŚ. 

10  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

47. Przedmiot postępowania: Leczenie środowiskowe (domowe) 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktó
w 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1.  Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub 
lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i 
młodzieży lub psychiatrii dziecięcej – równoważnik co 
najmniej 1 etatu. 
 

20  

1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub 
lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i 
młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarz, który 
posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii 
lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w 
dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarz w 
trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii lub lekarz 
w trakcie specjalizacji w dziedzinie dzieci i młodzieży –  
równoważnik co najmniej 1 etatu. 
 

20  

1.3. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 
etatu. 
 
 

12 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.4. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej ½ 
etatu. 

8 
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1.5. Logopeda, osoba, o której mowa w lp. 4, pkt 6), 
ust. 1 pkt 6) załącznika nr 6 rozporządzenia w sprawie 
leczenia psychiatrycznego lub pedagog specjalny – 
równoważnik co najmniej ½ etatu. 
 

6  

1.6. Osoba prowadząca psychoterapię – równoważnik 
co najmniej 1 etatu. 

12  

1.7. Superwizja psychoterapii – w miejscu udzielania 
świadczeń. 

6 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 1.8. Superwizja psychoterapii  – w lokalizacji. 3 

  2. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

2.1. Porady w miejscu pobytu świadczeniobiorcy – 
udział wizyt lub porad domowych, środowiskowych lub 
miejscowych, lub zamiejscowych, udzielanych poza 
miejscem udzielania świadczeń,  co najmniej  50% 
ogółu świadczeń udzielonych przez ZLŚ, w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące 
miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie. 

0,5 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru. 
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   2.2. Porady w miejscu pobytu świadczeniobiorcy – 
udział wizyt lub porad domowych,  środowiskowych 
lub miejscowych, lub zamiejscowych, udzielanych poza 
miejscem udzielania świadczeń,  co najmniej  70% 
ogółu świadczeń udzielonych przez ZLŚ, w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące 
miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie 

1  

II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

48. Przedmiot postępowania: leczenie uzależnień 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1.  Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej 1 etatu. 

14 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 

równoważnik co najmniej ½ etatu. 
7 

1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień –  
równoważnik co najmniej 1 etatu. 

12  

1.4. Psycholog kliniczny – wymiar czasu pracy nie 
mniejszy niż równoważnik 1 etatu. 

5  

1.5.  Osoba prowadząca psychoterapię  – 
równoważnik co najmniej 1 etatu. 

5 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 1.6.  Osoba prowadząca psychoterapię  – 

równoważnik co najmniej ½ etatu. 
3 

1.7. Co najmniej 50% osób prowadzących 
psychoterapię uzależnień posiada certyfikat specjalisty 
psychoterapii uzależnień. 

3  

2.  Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

2.1.  Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających  o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
ponadpodstawowego programu  psychoterapii 
uzależnienia od alkoholu lub od substancji 
psychoaktywnych. 
 

4  

2.2. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
specjalistycznych programów, w szczególności dla 
ofiar i sprawców przemocy, indywidualnego, 
krótkoterminowego programu terapeutycznego dla 
osób mających problemy z powodu używania 
marihuany lub haszyszu, zwanego dalej „programem 
CANDIS”, lub programu ograniczania picia alkoholu. 

4  

2.3. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
podstawowego programu terapii uzależnienia od 
alkoholu lub od substancji psychoaktywnych w 
ramach zorganizowanych zajęć terapeutycznych, co 
najmniej 6 godzin w tygodniu, oraz 
ponadpodstawowego programu terapii uzależnienia 
od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych w 
ramach zorganizowanych zajęć terapeutycznych, co 
najmniej 4 godziny w tygodniu. 

4  

 
2.4. Realizacja w zakresie w którym ogłoszono 
postepowanie sesji rodzinnych (epizodyczne spotkania 
pacjenta z jego bliskimi). 

2  
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 2.5..  Realizacja w zakresie w którym ogłoszono 
postepowanie sesji terapii rodzinnej (w ramach  
programu terapii rodzinnej). 

6  

3.  Monitoro-
wanie 
procesu 
terapii 
uzależnień 

3.1. Superwizja terapii uzależnień  – w lokalizacji. 5  

II. Komple-
ksowość 

1. Sposób  
wykonania 
umowy 

1.1.  Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 
postępowania leczenie uzależnień stacjonarne lub 
świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu 
stacjonarne. 

2  

1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 
postępowania świadczenia dzienne terapii 
uzależnienia od alkoholu lub dzienne leczenia 
uzależnień. 

2  

1.3. Oferent realizuje umowę w ramach przedmiotu 
postępowania program leczenia substytucyjnego. 

5  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

49. Przedmiot postępowania: świadczenia antynikotynowe 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej 1 etatu. 

21 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 

równoważnik co najmniej ½ etatu. 
17 

1.3. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 
etatu. 

15  

1.4. Specjalista psychoterapii uzależnień –  
równoważnik co najmniej 1 etatu. 

21 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 1.5. Specjalista psychoterapii uzależnień –  

równoważnik co najmniej ½ etatu. 
15 

1.6. Osoba prowadząca psychoterapię  – równoważnik 
co najmniej 1 etatu.  

14 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 1.7. Osoba prowadząca psychoterapię  – równoważnik 

co najmniej ½ etatu. 
10 

1.8.– Superwizja terapii uzależnień – w lokalizacji. 6  

II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

50. Przedmiot postępowania: świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej 1 etatu. 

14 Jedna 
odpowiedź do 
 wyboru 1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 

równoważnik co najmniej ½ etatu. 
7 
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1.3. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 
etatu. 

5  

1.4. Specjalista psychoterapii uzależnień –  
równoważnik co najmniej 1 etatu. 

12  

  

1.6. Osoba prowadząca psychoterapię  – równoważnik 
co najmniej 1 etatu. 

5 Jedna 
odpowiedź do 
 wyboru 

1.7. Osoba prowadząca psychoterapię  – równoważnik 
co najmniej ½ etatu. 

3 

1.8. Co najmniej 50% osób prowadzących 
psychoterapię uzależnień posiada certyfikat specjalisty 
psychoterapii uzależnień. 

3  

2. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

2.1.  Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających  o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
ponadpodstawowego programu  psychoterapii 
uzależnienia od alkoholu lub od substancji 
psychoaktywnych. 
 

4  

2.2. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
specjalistycznych programów, w tym programu dla 
ofiar i sprawców przemocy, programu CANDIS lub 
programu ograniczania picia alkoholu. 

4  

2.3. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
podstawowego programu terapii uzależnienia od 
alkoholu lub od substancji psychoaktywnych w 
ramach zorganizowanych zajęć terapeutycznych, co 
najmniej 6 godzin w tygodniu, oraz 
ponadpodstawowego programu terapii uzależnienia 
od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych w 
ramach zorganizowanych zajęć terapeutycznych, co 
najmniej 4 godziny w tygodniu. 

4  

 
2.4. Realizacja w zakresie w którym ogłoszono 
postepowanie sesji rodzinnych (epizodyczne spotkania 
pacjenta z jego bliskimi). 
 

2  

 2.5. Realizacja w zakresie w którym ogłoszono 
postepowanie sesji terapii rodzinnej (w ramach  
programu terapii rodzinnej). 

6  

3.  Monitoro-
wanie 
procesu 
terapii 
uzależnień 

3.1. Superwizja terapii uzależnień – w lokalizacji. 5  

II. Komple-
ksowość 
 

1. Sposób 
umowy  

1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 
postępowania leczenie uzależnień stacjonarne lub 
świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu 

2  
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stacjonarne. 

1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 
postępowania świadczenia dzienne terapii 
uzależnienia od alkoholu lub dzienne leczenia 
uzależnień. 

2  

1.3.  Oferent realizuje umowę w ramach przedmiotu 
postępowania program leczenia substytucyjnego. 

5  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

51. Przedmiot postępowania: Świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i 
młodzieży lub psychiatrii dziecięcej – równoważnik co 
najmniej 1 etatu. 

14 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i 
młodzieży lub psychiatrii dziecięcej – równoważnik co 
najmniej ½ etatu. 

7 

1.3. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej ½ 
etatu. 

7  

1.4. Specjalista psychoterapii uzależnień –  
równoważnik co najmniej 1 etatu. 

14 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 1.5. Specjalista psychoterapii uzależnień –  

równoważnik co najmniej ½ etatu. 
7 

1.6.  Osoba prowadząca psychoterapię – równoważnik 
co najmniej 1 etatu. 

7 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 1.7.  Osoba prowadząca psychoterapię – równoważnik 

co najmniej ½ etatu. 
5 

1.8. Co najmniej 50% osób prowadzących 
psychoterapię uzależnień posiada certyfikat specjalisty 
psychoterapii uzależnień. 

4  

2.  Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

2.1.  Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających  o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
ponadpodstawowego programu  psychoterapii 
uzależnienia od alkoholu lub od substancji 
psychoaktywnych. 
 

4  

2.2. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
specjalistycznych programów, w tym programu dla 
ofiar i sprawców przemocy lub programu CANDIS. 

4  

2.3. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 

4  
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kompleksowego programu terapii uzależnienia od 
alkoholu lub od substancji psychoaktywnych w 
ramach zorganizowanych zajęć terapeutycznych, co 
najmniej 6 godzin w tygodniu. 

 
2.4.Zapewnienie w zakresie w którym ogłoszono 
postępowanie, sesji psychoterapii rodzinnej. 

8  

3.  Monitoro-
wanie 
procesu 
terapii 
uzależnień  

3.1. Superwizja terapii uzależnień – w lokalizacji. 5  

II. Komple-
ksowość 

1. Sposób  
wykonania  
umowy 

1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 
postępowania leczenie uzależnień stacjonarne lub 
świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu 
stacjonarne. 

3  

1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 
postępowania świadczenia dzienne terapii 
uzależnienia od alkoholu lub dzienne leczenia 
uzależnień. 

3  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

52. Przedmiot postępowania: świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 
równoważnik co najmniej 1 etatu. 

11 Jedna 
odpowiedź do  
wyboru 1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – 

równoważnik co najmniej ½ etatu. 
8 

1.3. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej ½ 
etatu. 

7  

1.4. Specjalista psychoterapii uzależnień –  
równoważnik co najmniej ½ etatu. 

8 Jedna 
odpowiedź do  
wyboru 

1.5. Specjalista psychoterapii uzależnień –  
równoważnik co najmniej 1 etatu. 

11 

1.6.  Osoba prowadząca psychoterapię – równoważnik 
co najmniej 1 etatu. 

7 Jedna 
odpowiedź do  
wyboru 1.7.  Osoba prowadząca psychoterapię  – 

równoważnik co najmniej ½ etatu. 
5 

2.  Realizacja  
wybranych 
świadczeń 

2.1. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
programu zaawansowanej psychoterapii uzależnienia 
od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych. 

6  

2.2. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
specjalistycznych programów, w tym programu dla 
ofiar i sprawców przemocy lub programu CANDIS. 

6  
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Tabela nr 2 – OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ – CZĘŚĆ WSPÓLNA 

I. Jakość – wyniki kontroli i inne nieprawidłowości. Maksymalna suma punktów ujemnych: 14   

1 2 3 4 

Lp. Oceniany warunek Liczba 
punktów 

Uwagi 

2.3. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 
ogłoszono postępowanie, świadczeń w ramach 
kompleksowego programu terapii uzależnienia od 
alkoholu lub od substancji psychoaktywnych w 
ramach zorganizowanych zajęć terapeutycznych, co 
najmniej 6 godzin w tygodniu. 

6  

3.  Monitoro-
wanie 
procesu 
terapii 
uzależnień 

3.1. Superwizja terapii uzależnień – w lokalizacji. 5  

II. Komple-
ksowość 

1. Sposób  
wykonania 
umowy 

1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 
postępowania: krótkoterminowe świadczenia terapii 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych lub 
świadczenia terapii dla uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi 
zaburzeniami psychicznymi, głównie psychotycznymi 
(podwójna diagnoza).  

6  

1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu 
postępowania świadczenia dzienne terapii 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych. 

6  

1.3. Oferent realizuje umowę w ramach przedmiotu 
postępowania program leczenia substytucyjnego. 

6  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

Maksy-
malnie 3 

 

53. Przedmiot postępowania: Program leczenia substytucyjnego 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii z co 
najmniej rocznym doświadczeniem w zakresie leczenia 
uzależnień  – równoważnik co najmniej 1 etatu. 

40  

1.2. Specjalista psychoterapii uzależnień –  
równoważnik co najmniej ½ etatu. 

26  

1.3. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie 
pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w 
trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
psychiatrycznego – równoważnik co najmniej 1 etatu 
na 50 uczestników programu. 

4  

II. Komple-
ksowość 

1. Sposób  
wykonania  
umowy 

1.1. Oferent realizuje umowę w ramach przedmiotu 
postępowania leczenie zespołów abstynencyjnych po 
substancjach psychoaktywnych (detoksykacji). 

7  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia.  

Maksy-
malnie 3 
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ujemnych 

1.  Udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w 
ofercie. 

1 
 

2.  Udzielenie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom 
określonym w umowie – tylko na podstawie kontroli. 

1 
 

3.  Obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych, lub 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w przypadkach, o 
których mowa w art. 35 ustawy o świadczeniach. 

1 
 

4.  Pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące 
przedmiotem umowy. 

1 
 

5.  Niezasadne ordynowanie leków lub wyrobów medycznych, lub środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – tylko na podstawie 
kontroli. 

1 
 

6.  Udzielanie świadczeń w miejscach udzielania świadczeń nieobjętych umową. 2  

7.  Przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których 
dokonano płatności nienależnych środków finansowych lub nieprawidłowe 
kwalifikowanie udzielonych świadczeń – tylko na podstawie kontroli. 

2 
 

8.  Niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych. 1  

9.  Stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach. 1  

10.  Nieprzekazanie wymaganych informacji o prowadzonych listach oczekujących na 
udzielenie świadczeń, co najmniej za dwa okresy sprawozdawcze w okresie 12 
miesięcy poprzedzającym o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty. 

1,5 
 

11.  Nieprzekazanie wymaganych informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia 
świadczenia, co najmniej za cztery okresy sprawozdawcze (tygodniowe) w okresie 12 
miesięcy poprzedzającym o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty, 
lub przekazanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym. 

1,5 

 

II. Jakość – pozostałe warunki. Maksymalna suma punktów: 13 dla poz. 20-25, 11 dla poz. 1-6, 9-11 i 30, 10 dla poz. 49, 8 

dla poz. 37-38 oraz 6 dla poz. 7-8 i 12-19 

1 2 3 4 

Lp.  Oceniany warunek Liczba 

punktów: 

Uwagi 

1. Świadczeniodawca prowadzi historię choroby lub historię zdrowia i choroby w 

postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 30 ustawy prawach pacjenta oraz wystawia recepty i skierowania co 

najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku. 

3  

2. Zewnętrzna ocena – systemy zarządzania – certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania 

jakością. 

1,5  

3. Zewnętrzna ocena – systemy zarządzania – certyfikat ISO 27 001 systemu 

zarządzania bezpieczeństwem informacji. 

1,5  

4. Certyfikat akredytacyjny przyznany zgodnie z ustawą o akredytacji – w zakresie 

przedmiotu postępowania. 

5 Dotyczy tylko 

przedmiotów 

postępowania 

poz.: 1-6, 9-

11 i 20-27 i 30 
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5. Posiadanie akredytacji na prowadzenie staży klinicznych zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

2 

 

Dotyczy tylko 

przedmiotów 

postępowania 

poz. 20-21, 37 

i 49 

6. Posiadanie rekomendacji na prowadzenie staży klinicznych zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii. 

2 Dotyczy tylko 

przedmiotów 

postępowania 

poz.: 22-25, 

38 i 49 

III. Dostępność. Maksymalna suma punktów: 7 dla poz. 40-53 i 4 dla poz. 1-39 

1 2 3 4 

Lp. Oceniany warunek Liczba 
punktów 

Uwagi 

1.  Na każdej kondygnacji dostępnej dla świadczeniobiorców co najmniej jedno z 
pomieszczeń higieniczno–sanitarnych ogólnodostępnych przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych. 

2  

2.  Odrębna aplikacja służąca wykonaniu obowiązku zapewnienia bieżącej rejestracji 
świadczeniobiorców drogą elektroniczną, ze zwrotnym automatycznym wskazaniem 
terminu. 

2  

3.  Czas pracy poradni w tygodniu – powyżej 24 godzin do 36 godzin włącznie. 1 Jedna 
odpowiedź 
do wyboru. 

Dotyczy tylko 
przedmiotów 
postępowani
a poz.: 40-53 

4.  Czas pracy poradni w tygodniu – powyżej 36 godzin do 48 godzin włącznie. 2 

5.  Czas pracy poradni w tygodniu – powyżej 48 godzin. 3 

IV. Ciągłość. Maksymalna suma punktów: 5  

1 2 3 4 

1.  W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia 
świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, 
którego dotyczy postępowanie.  
 

1  

2.  W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia 
świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, 
którego dotyczy postępowanie nieprzerwanie od 5 lat. 

2 Jedna 
odpowiedź 
do wyboru 

3.  W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia 
świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, 
którego dotyczy postępowanie nieprzerwanie od 10 lat.  

4 

V. Inne. Maksymalna suma punktów: 2 

1 2 3 4 

1. Współpraca z Agencją – świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których 
mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych 
przedmiotem postępowania – dotyczy okresu po dniu 22 lipca 2017 r.  

2  

2. Brak ważnej pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 pkt 1 ustawy o 
świadczeniach – dotyczy podmiotu leczniczego lub jednostek lub komórek 
organizacyjnych zakładu leczniczego utworzonych po dniu 29 czerwca 2016 r., lub 

-8 Dotyczy tylko 

przedmiotów 
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inwestycji wszczętej po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane 
świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania. 

postępowania 

poz.: 1-11, 18-

27 i 30 

 


