
Woskowice Małe, 15 grudnia 2021 r.  

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT 

OGŁOSZONEGO W DNIU 2 GRUDNIA 2021 r. 

 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

 

pacjentom w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w Poradni Terapii 

Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przez: 

 

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

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

w zakresie porad diagnostycznych, porad terapeutycznych (kolejnych); 

 

2. psychologa, posiadającego tytuł specjalisty dziedzinie psychologia kliniczna lub 

psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna lub psychologa 

posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy klinicznej, 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; 

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 44/2021 Dyrektora Ośrodka Leczenia 

Odwykowego w Woskowicach Małych z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji 

konkursowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na udzielanie świadczeń 

zdrowotnych pacjentom w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w Poradni 

Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia informuje, że w wyniku postępowania 

konkursowego wybrano następujące oferty:  

 

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

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

w zakresie porad diagnostycznych, porad terapeutycznych (kolejnych); 

 

• Mariusz Kubica Indywidualna Praktyka Lekarska Katowice  

 

2. psychologa, posiadającego tytuł specjalisty dziedzinie psychologia kliniczna lub 

psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna lub psychologa 

posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy klinicznej, 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; 

 

• Halina Biedka Pomoc Terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych 

(oferta nr 1) 

• Maria Chwołka Pomoc Terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych 

(oferta nr 2) 

• Magdalena Rożek Pomoc Terapeutyczna dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych  (oferta nr 3) 

• Sławomir Preś Gabinet Psychologiczno-Psychoterapeutyczny (oferta nr 4) 

 
Umowa zostanie zawarta na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. 

 

Zawarcie umowy nastąpi w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, 

Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów.  

 

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.biuletyn.info.pl). 

         

 

/-/ Bartłomiej Orpel 
 

DYREKTOR 
Ośrodka Leczenia Odwykowego 

w Woskowicach Małych 

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

