
  

1 
 

 

Warszawa, 22 października 2020r. 

Znak Sprawy: MCPS.ZP/KBCH/351-2-12/2020 

 

         

Uczestnicy postępowania  

 

 

Dotyczy postępowania pn. Usługa zapewnienia kompleksowego wsparcia fizjoterapeutycznego 

psychiatrycznego, terapeutycznego i psychologicznego w związku z realizacją projektów socjalnych 

oraz działań informacyjno-edukacyjnych dla gminy Małkinia Górna w projekcie partnerskim pn. 

„Liderzy Kooperacji”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 z 

działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna prowadzonego w trybie przepisu art. 138o ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1843), tj zamówienia poniżej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro. 

 

W związku z otrzymanym w dniu 21.10.2020 pytaniem Wykonawcy, Zamawiający udziela poniżej stosownych 

wyjaśnień.  

 

Pytanie Wykonawcy: 

‘’Chciałabym dopytać o następujący fragment IWZ - Rozdział 3. Warunki udziału w postępowaniu, żądane 

dokumenty oraz zasady dotyczące Wykonawców występujących wspólnie. W częściach dotyczących 

psychologa widnieją następujące wymagania: 

- dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku psychologia zgodnych z Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki 

psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i 

samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026), 

-aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu, 

-pełną zdolność do czynności prawnych, 

-minimum roczne udokumentowane doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną. 

Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem (Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym 

psychologów) nie ma w Polsce psychologów spełniających warunki przyznania prawa do wykonywania 

zawodu, ponieważ nie zostały nigdy powołane w Polsce Regionalne Izby Psychologów przywołane w ustawie 

(Rozdział 2, Art.7). W związku z tym moje pytanie brzmi - czy wystarczającym dla Państwa warunkiem 

spełnienia punktu "aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu" jest ukończenie studiów magisterskich na 

kierunku Psychologia?” 
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Odpowiedz Zamawiającego: 

 

W związku z brakiem powołania przez ustawodawcę Regionalnej Izby Psychologów Zamawiający uzna 

warunek "prawo do wykonywania zawodu" za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże ukończenie studiów 

magisterskich na kierunku psychologia.  

Wobec powyższego Zamawiający modyfikuje treść IWZ pkt 3.1 lit.c, załącznika nr 7 do IWZ – wykaz 

osób oraz załącznika nr 1 do IWZ – OPZ poprzez wykreślenie w Zadaniu 2, 3 i 4 wymogu posiadania 

aktualnych uprawnień do wykonywania zawodu: 

 

IWZ pkt 3.1 lit.c 

Treść przed zmianą: 

„Zadanie 2 – Pomoc psychologiczna - Konsultacje indywidualne i rodzinne, gm. Małkinia Górna: 

 minimum jednym specjalistą – psychologiem, posiadającym: 

- dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku psychologia zgodnych z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r.  

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień 

oraz ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa  

i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),  

- aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu, 

- pełną zdolność do czynności prawnych,  

- minimum roczne udokumentowane doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną. 

Zadanie 3 - Warsztaty kompetencji wychowawczych, gm. Małkinia Górna: 

 minimum jednym specjalistą – psychologiem, posiadającym: 

- dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku psychologia zgodnych z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r.  

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień 

oraz ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa  

i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),  

- aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu,  

- pełną zdolność do czynności prawnych,  

- minimum roczne udokumentowane doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną. 

Zadanie 4 – Warsztaty dla młodzieży z elementami socjoterapii, gm. Małkinia Górna 

 minimum jednym specjalistą – psychologiem, posiadającym:  

- dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku psychologia zgodnych z  
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Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r.  

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień 

oraz ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym 

psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),  

- aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu,  

- pełna zdolność do czynności prawnych,  

- minimum roczne udokumentowane doświadczenie w pracy z młodzieżą  

w zakresie rozwiązywania problemów. 

 

Treść po zmianie: 

„Zadanie 2 – Pomoc psychologiczna - Konsultacje indywidualne i rodzinne, gm. Małkinia Górna: 

 minimum jednym specjalistą – psychologiem, posiadającym: 

- dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku psychologia zgodnych z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r.  

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień 

oraz ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa  

i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),  

- pełną zdolność do czynności prawnych,  

- minimum roczne udokumentowane doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną. 

Zadanie 3 - Warsztaty kompetencji wychowawczych, gm. Małkinia Górna: 

 minimum jednym specjalistą – psychologiem, posiadającym: 

- dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku psychologia zgodnych z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r.  

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień 

oraz ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa  

i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),  

- pełną zdolność do czynności prawnych,  

- minimum roczne udokumentowane doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną. 

Zadanie 4 – Warsztaty dla młodzieży z elementami socjoterapii, gm. Małkinia Górna 

 minimum jednym specjalistą – psychologiem, posiadającym:  

- dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku psychologia zgodnych z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r.  

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień 

oraz ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa  

i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),  
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- pełna zdolność do czynności prawnych,  

- minimum roczne udokumentowane doświadczenie w pracy z młodzieżą  

w zakresie rozwiązywania problemów. 

 

 

Załącznik nr 7 do IWZ – wykaz osób 

 

Treść przed zmiana: 

Dotyczy zadania 2 zamówienia: 

1. 

Imię i nazwisko trenera  

Min. 1 specjalista psycholog, posiadający: 

 

Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku psychologia 

zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019r. w 

sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia 

uzależnień oraz ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa  

i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),  

 

TAK*/NIE* 

 

Aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu TAK*/NIE* 

Pełną zdolność do czynności prawnych, 
TAK*/NIE* 

 

Minimum roczne udokumentowane doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną. 

 

TAK*/NIE* 

 

 * niewłaściwe skreślić 

Dotyczy zadania 3 zamówienia: 

1. 

Imię i nazwisko trenera  

Min. 1 specjalista psycholog, posiadający: 

 

Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku psychologia 

zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019r. w 

sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia 

uzależnień oraz ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa  

i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),  

 

TAK*/NIE* 

 

Aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu TAK*/NIE* 
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Pełną zdolność do czynności prawnych, 
TAK*/NIE* 

 

Minimum roczne udokumentowane doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną. 

 

TAK*/NIE* 

 

* niewłaściwe skreślić 

 

Dotyczy zadania 4 zamówienia: 

1. 

Imię i nazwisko trenera  

Min. 1 specjalista psycholog, posiadający: 

 

Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku psychologia 

zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019r. w 

sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia 

uzależnień oraz ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa  

i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),  

 

TAK*/NIE* 

 

Aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu TAK*/NIE* 

Pełną zdolność do czynności prawnych, 
TAK*/NIE* 

 

Minimum roczne udokumentowane doświadczenie w pracy z młodzieżą w 

zakresie rozwiązywania problemów 

 

TAK*/NIE* 

 

* niewłaściwe skreślić 

 

Treść po zmianie :  

Dotyczy zadania 2 zamówienia: 

1. 

Imię i nazwisko trenera  

Min. 1 specjalista psycholog, posiadający: 

 

Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku psychologia 

zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019r. w 

sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia 

uzależnień oraz ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa  

i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),  

 

TAK*/NIE* 

 

Pełną zdolność do czynności prawnych, 
TAK*/NIE* 
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Minimum roczne udokumentowane doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną. 

 

TAK*/NIE* 

 

 

Dotyczy zadania 3 zamówienia: 

1. 

Imię i nazwisko trenera  

Min. 1 specjalista psycholog, posiadający: 

 

Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku psychologia 

zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019r. w 

sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia 

uzależnień oraz ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa  

i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),  

 

TAK*/NIE* 

 

Pełną zdolność do czynności prawnych, 
TAK*/NIE* 

 

Minimum roczne udokumentowane doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną. 

 

TAK*/NIE* 

 

* niewłaściwe skreślić 

 

Dotyczy zadania 4 zamówienia: 

1. 

Imię i nazwisko trenera  

Min. 1 specjalista psycholog, posiadający: 

 

Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku psychologia 

zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019r. w 

sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia 

uzależnień oraz ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa  

i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),  

 

TAK*/NIE* 

 

Pełną zdolność do czynności prawnych, 
TAK*/NIE* 

 

Minimum roczne udokumentowane doświadczenie w pracy z młodzieżą w 

zakresie rozwiązywania problemów 

 

TAK*/NIE* 

 

* niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 1 do IWZ – OPZ 

 

Treść OPZ pkt. 5 przed zmiana: 

zadanie 2 lit. d  

a) Usługa będzie realizowana przez wykwalifikowanego psychologa – ukończone studia wyższe 

magisterskie na kierunku psychologia, wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i 

leczenia uzależnień oraz ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie 

zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026), psycholog z aktualnymi uprawnieniami do 

wykonywania zawodu, pełna zdolność czynności prawnych, udokumentowane doświadczenie co 

najmniej roczne w pracy z dzieckiem i rodziną. 

Zadanie 3 lit. h  

a) Usługa będzie realizowana przez wykwalifikowanego psychologa – ukończone studia wyższe 

magisterskie na kierunku psychologia, wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i 

leczenia uzależnień oraz ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie 

zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026), psycholog z aktualnymi uprawnieniami do 

wykonywania zawodu, pełna zdolność czynności prawnych, udokumentowane doświadczenie co 

najmniej roczne w pracy z dzieckiem i rodziną. 

Zadanie 4 lit. d 

d) Kwalifikacje osoby prowadzącej warsztaty: wykształcenie magisterskie kier. psychologia, 

wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz ustawą z 

dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1026), psycholog z aktualnymi uprawnieniami do wykonywania zawodu, pełna zdolność 

czynności prawnych, udokumentowane doświadczenie w pracy z młodzieżą w zakresie 

rozwiązywania problemów. 

 

Treść OPZ pkt. 5 po zmianie: 

zadanie 2 lit. d  

b) Usługa będzie realizowana przez wykwalifikowanego psychologa – ukończone studia wyższe 

magisterskie na kierunku psychologia, wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i 

leczenia uzależnień oraz ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie  
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zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026), psycholog posiadający pełna zdolność 

czynności prawnych, udokumentowane doświadczenie co najmniej roczne w pracy z dzieckiem i 

rodziną. 

Zadanie 3 lit. h  

b) Usługa będzie realizowana przez wykwalifikowanego psychologa – ukończone studia wyższe 

magisterskie na kierunku psychologia, wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i 

leczenia uzależnień oraz ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie 

zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026), psycholog posiadający pełną zdolność 

czynności prawnych, udokumentowane doświadczenie co najmniej roczne w pracy z dzieckiem i 

rodziną. 

Zadanie 4 lit. d 

e) Kwalifikacje osoby prowadzącej warsztaty: wykształcenie magisterskie kier. psychologia, 

wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz ustawą z 

dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1026), psycholog posiadający pełną zdolność czynności prawnych, udokumentowane 

doświadczenie w pracy z młodzieżą w zakresie rozwiązywania problemów. 

 

UWAGA  

 

Zamawiający informuje iż termin składania ofert w niniejszym postepowaniu nie ulega zmianie. 

 

 

Z upoważnienia p.o. Dyrektora 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

/-/ 

Joanna Rybak-Strachota 


