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ZARZĄDZENIE NR 7/2022 
 

w sprawie: udzielenia świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii na rzecz 

Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w 

Czarnym Borze  

 

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 

oraz art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zarządza się: 

§ 1 

1. Przeprowadzenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 

zakresie psychiatrii, na rzecz Zakładu Lecznictwa Odwykowego  w Czarnym Borze, 

zwanego Zamawiającym. 

2. Konkurs ofert obejmuje udzielanie świadczeń, w następujących komórkach 

organizacyjnych Zamawiającego:  

a) Poradni Zdrowia Psychicznego (PZP – 1700), Al. Wojska Polskiego 3-5, 

Kamienna Góra, lekarz psychiatra posiadający następujące kwalifikacje: tytuł 

zawodowy lekarza oraz tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii bądź specjalizacja I⁰  

lub w trakcie specjalizacji  min. 5 godz. tygodniowo; w okresie od podpisania 

umowy do 31 grudnia 2023r. 

b) Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień (COTU – 4740), ul. Parkowa 8,               

Czarny Bór, lekarz psychiatra posiadający następujące kwalifikacje: tytuł zawodowy 

lekarza oraz tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii bądź specjalizacja I⁰  lub w 

trakcie specjalizacji  min. 5 godz. tygodniowo; w okresie od podpisania umowy do                     

31 grudnia 2023r. 

c) Całodobowym Oddziale Podwójnej Diagnozy (COPD – 4754), ul. Parkowa 8,            

Czarny Bór, lekarz psychiatra posiadający następujące kwalifikacje: tytuł zawodowy 

lekarza oraz tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii bądź specjalizacja I⁰  lub w 

trakcie specjalizacji min. 5 godz. tygodniowo; w okresie od podpisania umowy do                         

31 grudnia 2023r. 
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§ 2 

1. W celu realizacji zadania: 

 Ogłoszenie o konkursie ofert (załącznik nr 1) zamieszcza się na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie głównej oraz na stronie internetowej udzielającego 

zamówienia. 

 Określa się szczegółowe warunki konkursu ofert (załącznik nr 2). 

 Powołuje się komisję konkursową w składzie: 

 a) Przewodniczący – Kierownik administracyjny Justyna Florian 

 b) Członek – Samodzielny księgowy Natalia Olszewska 

 c) Członek – Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi Małgorzata 

Skwira - Nowakowska 

       2.  Wprowadza się regulamin dla komisji konkursowej (załącznik nr 3). 

 3. Upoważnia się członków Komisji konkursowej do przetwarzania danych 

osobowych zawartych w dokumentacji konkursowej. 

 

§ 3 

1. Posiedzenie komisji konkursowej  nastąpi w dniu 29-04-2022r., o godzinie 

09:15. 

2. Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

§ 4 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi 

administracyjnemu. 

 

 

Czarny Bór, 21-04-2022r. 

  

 

       Dyrektor 

       Marek Zawada 
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