
Załącznik Nr 1 do SWKO 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  

Lp. Zakres  
(nazwa komórki 
organizacyjnej) 

Rodzaj zlecenia Liczba 
stanowisk 
(lekarzy) 

Kwalifikacje 
 

Sposób rozliczania 

1 2 3 4 5 6 
 1. Oddział Ginekologiczny 

i Położniczo-
Noworodkowy, 
Poradnia dla kobiet „K” 
 

1. koordynator oddziału 
ginekologicznego i położniczo-
noworodkowego i poradni dla kobiet 
„K”; 
2. świadczenia zdrowotne w 
charakterze głównego operatora od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
podstawowej pracy oddziału tj. 7.00-
14.00; 
3. świadczenia zdrowotne w 
ramach dyżuru medycznego od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
14.00 - 7.00 dnia następnego, w 
soboty i w dni ustawowo wolne od 
pracy  w godzinach 7.00 - 7.00 dnia 
następnego wg. potrzeb; 
4. świadczenia zdrowotne w 
poradni dla kobiet „K”; 
5. konsultacje w oddziałach. 
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Tytuł specjalisty lub II stopień specjalizacji w 
dziedzinie położnictwo i ginekologia;  
co najmniej 8-letni staż pracy w zawodzie. 

1. miesięczne 
wynagrodzenie 
ryczałtowe za 
koordynację  
2. stawka godzinowa 
za udzielanie świadczeń 
zdrowotnych od pon. do 
pt. w godz.: 14.00 -7.00 
dnia następnego, w 
soboty i w dni 
ustawowo wolne od 
pracy w godz. : 7.00 - 
7.00 dnia następnego;  
3. cena za 1 punkt 
wypracowany w 
oddziale od pon. do pt. 
w godz.: 7.00 - 14.00 w 
charakterze głównego 
operatora;  
4. cena za 1 punkt 
wypracowany w poradni 
dla kobiet „K”. 

 2. Oddział Chirurgiczny, 
Poradnia Chirurgiczna i 
Neurochirurgiczna 

1. koordynator oddziału i  poradni 
chirurgicznej i neurochirurgicznej; 
2. świadczenia zdrowotne w 
oddziale i w poradni chirurgicznej od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
7.00 - 14.00; 
3. świadczenia zdrowotne w 
oddziale i w poradni chirurgicznej od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
14.00 - 7.00 dnia następnego, w 
soboty i w dni ustawowo wolne od 
pracy  w godzinach 7.00 - 7.00 dnia 
następnego wg. potrzeb; 
4. konsultacje w oddziałach. 
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Tytuł specjalisty lub II stopień specjalizacji w 
dziedzinie chirurgia ogólna; 
co najmniej 8-letni staż pracy w zawodzie. 

1. stawka godzinowa za 
udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w oddziale 
i poradni od pon. do pt. 
w godz.: 7.00 -14.00; 
2. stawka godzinowa za 
udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w oddziale 
i poradni od pon. do pt. 
w godz.: 14.00 -7.00 
dnia następnego, w 
soboty i w dni 
ustawowo wolne od 
pracy w godz. : 7.00 - 
7.00 dnia następnego; 

 3. Oddział Chirurgiczny i 
Poradnia Chirurgiczna 
 
 
 
 
 

1. świadczenia zdrowotne w oddziale 
i w poradni chirurgicznej od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
7.00 - 14.00; 
2. świadczenia zdrowotne w oddziale 
i w poradni chirurgicznej od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
14.00 - 7.00 dnia następnego, w 
soboty i w dni ustawowo wolne od 
pracy  w godzinach 7.00 - 7.00 dnia 
następnego wg. potrzeb; 
3. konsultacje w oddziałach. 
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Tytuł specjalisty lub II stopień specjalizacji w 
dziedzinie chirurgia ogólna 

1. stawka godzinowa za 
udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w oddziale 
i poradni od pon. do pt. 
w godz.: 7.00 -14.00; 
2. stawka godzinowa za 
udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w oddziale 
i poradni od pon. do pt. 
w godz.: 14.00 -7.00 
dnia następnego, w 
soboty i w dni 
ustawowo wolne od 
pracy w godz. : 7.00 - 
7.00 dnia następnego 

1 
 

Tytuł specjalisty lub II stopień specjalizacji w 
dziedzinie kardiologia 

 4. Oddział Wewnętrzny  1. świadczenia zdrowotne w oddziale 
w godzinach podstawowej pracy 
oddziału tj. 7.00-14.00 wg. potrzeb; 
2. świadczenia zdrowotne w oddziale 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach 14.00 - 7.00 dnia 
następnego, w soboty i w dni 
ustawowo wolne od pracy  w 
godzinach 7.00 - 7.00 dnia 
następnego wg. potrzeb. 

1 Tytuł specjalisty lub II stopień specjalizacji w 
dziedzinie choroby wewnętrzne 

Wynagrodzenie za 
godzinę udzielania 
świadczeń zdrowotnych  
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 5. Oddział Dziecięcy, 
Poradnia pediatryczna, 
alergologiczna dla 
dzieci i 
gastroenterologiczna dla 
dzieci 

1. konsultacje w  oddziale wg 
potrzeb; 
2. świadczenia zdrowotne w ramach 
poradni pediatrycznej, 
alergologicznej dla dzieci i 
gastroenterologicznej dla dzieci w 
każdy poniedziałek miesiąca w  
wymiarze co najmniej 7 godzin 
dziennie 

1 
 
 
 
 

Tytuł specjalisty lub II stopień specjalizacji w 
dziedzinie pediatria i 
Tytuł specjalisty lub II stopień specjalizacji 
dziedzinie alergologia i 
Tytuł specjalisty lub II stopień specjalizacji 
gastroenterologia 
 

1. wynagrodzenie 
ryczałtowe miesięczne 
za udzielanie konsultacji 
w oddziale  
2. wynagrodzenie:  
- za świadczenia 
zdrowotne udzielone 
jednemu pacjentowi (w 
ramach jednej wizyty) 
w poradni, 
- za świadczenia 
zdrowotne udzielone 
jednemu pacjentowi (w 
ramach jednej wizyty) 
w poradni w sytuacji, 
gdy jest to drugie lub 
kolejne dziecko z tej 
samej rodziny, 
- za świadczenia 
zdrowotne udzielone 
jednemu pacjentowi (w 
ramach wizyty 
kontrolnej w ciągu 1 
miesiąca) w poradni, 
- za świadczenie 
zdrowotne udzielone 
jednemu pacjentowi w 
zakresie wystawienia 
recepty w ramach 
kontynuacji leczenia w 
poradni 

 6. Oddział dziecięcy 1. świadczenia zdrowotne w oddziale 
w godzinach podstawowej pracy 
oddziału tj. 7.00-14.00 wg. potrzeb; 
2. świadczenia zdrowotne w oddziale 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach 14.00 - 7.00 dnia 
następnego, w soboty i w dni 
ustawowo wolne od pracy  w 
godzinach 7.00 - 7.00 dnia 
następnego wg. potrzeb; 
3. konsultacje. 

1 Tytuł specjalisty lub II stopień specjalizacji w 
dziedzinie pediatria 
 

Wynagrodzenie za 
godzinę udzielania 
świadczeń zdrowotnych 

 7. 
 
 
 

Zakład Diagnostyki 
Obrazowej (pracownia 
USG) 
 

świadczenia zdrowotne w zakresie 
wykonywania badań biopsji dla ok. 
100 pacjentów w miesiącu, w tym 
przedkładanie wyników badań  

1 
 
 
 
 

Tytuł specjalisty lub II stopień specjalizacji w 
dziedzinie patomorfologia 
 
 

Cena za wykonanie  u 
jednego pacjenta 
badania biopsji 
aspiracyjnej 
cienkoigłowej pod 
kontrolą USG  oraz 
wykonanie badania z 
pobranego materiału i 
przedłożenie wyniku  

 8. Szpitalny Oddział 
Ratunkowy / Izba 
Przyjęć 

świadczenia zdrowotne w 
charakterze ratownika medycznego 
całodobowo w zależności od potrzeb 
wg. następujących założeń: 
od poniedziałku do piątku, w soboty i 
w dni ustawowo wolne od pracy w 
godzinach 7.00 - 19.00 lub do 7.00 
dnia następnego; od 19.00 -7.00 lub 
do 19.00 dnia następnego 

1 
 
 
 
 
 

Dyplom ukończenia studiów na kierunku 
ratownictwo medyczne lub dyplom 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 
zawodzie ratownik medyczny 

Wynagrodzenie za 
godzinę udzielania 
świadczeń zdrowotnych 

 9. Oddział Rehabilitacyjny 
i rehabilitacja 
ogólnoustrojowa w 
systemie dziennym  

świadczenia zdrowotne w 
charakterze fizjoterapeuty w 
zależności od potrzeb wg ustalonego 
harmonogramu, jednak nie mniej niż 
30 godz. tygodniowo od 
poniedziałku do soboty 

2 
 
 

 

Dyplom ukończenia studiów na kierunku 
fizjoterapia i tytuł specjalisty w dziedzinie 
fizjoterapia 

Wynagrodzenie 
ryczałtowe za miesiąc 
udzielania świadczeń  

świadczenia zdrowotne w poz  
w zależności od potrzeb wg 
ustalonego harmonogramu:  
w poniedziałki w godz. 08.00 -10.15, 
we wtorki w godz. 10.00 – 11.00,  
- w tym wizyty domowe u pacjentów 

1 Tytuł specjalisty lub II stopień specjalizacji w 
dziedzinie medycyna rodzinna, pediatria lub 
choroby wewnętrzne  
 

Wynagrodzenie za 
godzinę udzielania 
świadczeń zdrowotnych 

10. Gabinet lekarza poz   

świadczenia zdrowotne w poz  
w zależności od potrzeb wg 
ustalonego harmonogramu:  
w środy w godz. 08.00 -13.00,  
w piątki  w godz. 15.00 – 18.00,  
- w tym wizyty domowe u pacjentów 

1 Tytuł specjalisty lub II stopień specjalizacji w 
dziedzinie medycyna rodzinna, pediatria lub 
choroby wewnętrzne  
 

Wynagrodzenie za 
godzinę udzielania 
świadczeń zdrowotnych 
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 11. POZ w filia Orli świadczenia zdrowotne w 
charakterze lekarza przyjmującego 
deklaracje wyboru, w zależności od 
potrzeb wg ustalonego 
harmonogramu, jednak nie mniej niż 
15 godz. tygodniowo od 
poniedziałku do środy w godz. 10.00 
-15.00, w tym wizyty domowe u 
pacjentów 

1 Tytuł specjalisty lub II stopień specjalizacji w 
dziedzinie medycyna rodzinna i 
posiadający min. 10 lat  doświadczenia w 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie 
poz  

Wynagrodzenie za 
godzinę udzielania 
świadczeń zdrowotnych 

lekarz w dziennym oddziale 
onkologii i chemioterapii, w poradni 
onkologii i  chemioterapii oraz w 
punkcie onkologii i chemioterapii w 
wg. następujących założeń: 
w poniedziałki w godz. 14.30 – 
21.05, w soboty w godzinach 7.30 – 
15.05 - w wymiarze nie mniej niż 14 
godz. i 10 min. tygodniowo 

1 Tytuł specjalisty lub II stopień specjalizacji w 
dziedzinie onkologia kliniczna 
 

Wynagrodzenie za jeden 
dzień udzielania 
świadczeń w wymiarze 
zgodnym z 
harmonogramem. 

 12. Dzienny oddział 
onkologii i 
chemioterapii, 
poradnia onkologii i  
chemioterapii, 
punkt onkologii i 
chemioterapii 

lekarz w dziennym oddziale 
onkologii i chemioterapii, w poradni 
onkologii i  chemioterapii oraz w 
punkcie onkologii i chemioterapii w 
zależności od potrzeb w dniach od 
poniedziałku do czwartku i w soboty  
w wymiarze  min. 11 godz. i 35 min 
tygodniowo  

1 Tytuł specjalisty lub II stopień specjalizacji w 
dziedzinie onkologia kliniczna 
 

Wynagrodzenie za jeden 
dzień udzielania 
świadczeń w wymiarze 
zgodnym z 
harmonogramem. 

 


