
Woskowice Małe,  dnia 11 grudnia 2020 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT 

OGŁOSZONEGO W  DNIU  26 listopada 2020r. 

 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

 

 

1. lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację  

II stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie 

psychiatrii w zakresie: 

1) porad diagnostycznych; 

2) porad  (terapeutycznych) kolejnych; 

2. specjalistę  psychoterapii uzależnień, osobę posiadającą status osoby uczestniczącej  

w programie szkoleniowym dla specjalisty psychoterapii  uzależnień  potwierdzony 

odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro do Spraw  Przeciwdziałania Narkomanii 

w zakresie: 

1) porad diagnostycznych; 

2) sesji psychoterapii indywidualnej; 

3) porad terapeutycznych; 

4) sesji psychoterapii grupowej; 

5) sesji psychoterapii rodzinnej; 

6) sesji psychoedukacyjnych; 

7) wizyt kontynuujących leczenie. 

3. instruktora terapii uzależnień, osobę posiadającą status osoby uczestniczącej w 

programie szkoleniowym dla instruktora terapii uzależnień, potwierdzony 

zaświadczeniem wydanym odpowiednio przez Państwową Agencję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych albo Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 

w zakresie: 

1) sesji psychoterapii grupowej; 

2) sesji psychoedukacyjnych; 

3) wizyt kontynuujących leczenie.  

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem  nr 47/2020 Dyrektora Ośrodka Leczenia 

Odwykowego w Woskowicach Małych z dnia 26.11.2020 r. w sprawie powołania komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych  informuje, 

że w wyniku postępowania konkursowego wybrano następujące oferty:  

1. lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację  

II stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie 

psychiatrii w zakresie: 

1) porad diagnostycznych; 

2) porad  (terapeutycznych) kolejnych; 

• Dobrosław Banach Gabinet Lekarski Brzeg (oferta nr 9), 

2. specjalistę  psychoterapii uzależnień, osobę posiadającą status osoby uczestniczącej  

w programie szkoleniowym dla specjalisty psychoterapii  uzależnień  potwierdzony 

odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro do Spraw  Przeciwdziałania 

Narkomanii w zakresie: 

1) porad diagnostycznych; 

2) sesji psychoterapii indywidualnej; 

3) porad terapeutycznych; 



4) sesji psychoterapii grupowej; 

5) sesji psychoterapii rodzinnej; 

6) sesji psychoedukacyjnych; 

7) wizyt kontynuujących leczenie. 

• Usługi psychologiczne Przemysła Zdybek (oferta nr 1) 

• Marcin Nowak Terapia Uzależnień (oferta nr 2) 

• Łukasz Kielc Malarstwo Arteterapia Psychoterapia (oferta nr 3) 

• Zofia Grunwald „ZOE „ETUW” (oferta nr 4) 

• Joanna Podgórska. Usługi Psychologiczne (oferta nr 5) 

• Weronika Staroń Profet – Profilaktyka Edukacja Terapia (oferta nr 6) 

• Gabinet Terapeutyczny Samuela Migas (oferta nr 7) 

• Anna Szcześnik (oferta nr 8) 

• Marta Dąbrowska Gabinet Psychologiczno-Psychoterapeutyczny (oferta nr 10) 

• Po-Moc Małgorzata Umińska (oferta nr 12) 

• Usługi Terapeutyczne i Poradnictwo Ewa Dubiel (oferta nr 13) 

• Gabinet Psychoterapeutyczny Edyta Jonik-Ćwikła (oferta nr 14) 

• Gabinet Psychologiczny Magdalena Gawrecka-Jabłońska (oferta nr 15) 

• Michał Paczka (oferta nr 16) 

3. instruktora terapii uzależnień, osobę posiadającą status osoby uczestniczącej w 

programie szkoleniowym dla instruktora terapii uzależnień, potwierdzony 

zaświadczeniem wydanym odpowiednio przez Państwową Agencję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych albo Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania 

Narkomanii w zakresie: 

1) sesji psychoterapii grupowej; 

2) sesji psychoedukacyjnych; 

3) wizyt kontynuujących leczenie.  

• Krystyna Jędrzejczak Psychoterapia (oferta nr 11) 

 

Umowy zostaną zawarte na okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.   

Zawarcie umów nastąpi w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach 

Małych, Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów po  wcześniejszym 

indywidualnym ustaleniu  terminu.  

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zamieszcza się na tablicy informacyjnej  

w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. 

Pałacowa 15, 46-100 Namysłów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

(www.olo.biuletym.info.pl).  
         

  

 

 

 

/-/ Marek Pypla 

Przewodniczący Komisji 

 

http://www.olo.biuletym.info.pl/

