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OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych (lekarskich) w SPZOZ w Łukowie  

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie niniejszym informuje  

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (lekarskich)  

w SPZOZ w Łukowie. Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 38/2018                      

Dyrektora  SPZOZ w Łukowie z dnia 11 czerwca 2018 r., podjęła decyzję o nawiązaniu współpracy na 

podstawie umowy cywilno - prawnej z: 

1) lek. Baniak Kazimiera (pakiet – Gabinet/Poradnia lekarza POZ – nocna i świąteczna opieka 

zdrowotna), 

2) lek. Baran Adam (pakiet – Gabinet/Poradnia lekarza POZ – nocna i świąteczna opieka 

zdrowotna), 

3) lek. Baran Katarzyna (pakiet – Gabinet/Poradnia lekarza POZ – nocna i świąteczna opieka 

zdrowotna), 

4) lek. Ciechański Lech (pakiet – Gabinet/Poradnia lekarza POZ – nocna i świąteczna opieka 

zdrowotna), 

5) lek. Englert Małgorzata (pakiet – Gabinet/Poradnia lekarza POZ – nocna i świąteczna opieka 

zdrowotna), 

6) lek. Fręchowicz Jarosław (pakiet – Gabinet/Poradnia lekarza POZ – nocna i świąteczna opieka 

zdrowotna), 

7) lek. Gałczyński Krzysztof (pakiet - Oddział Położniczo - Ginekologiczny i Patologii Ciąży – 

dyżury lekarskie) 

8) lek. Goławska-Kornaś Beata (pakiet – Gabinet/Poradnia lekarza POZ – nocna i świąteczna 

opieka zdrowotna), 

9) lek. Grochowski Jarosław (pakiet – Gabinet/Poradnia lekarza POZ – nocna i świąteczna 

opieka zdrowotna), 

10) lek. Izdebski Marek (pakiet – Gabinet/Poradnia lekarza POZ – nocna i świąteczna opieka 

zdrowotna), 

11) lek. Jasionka Michał (pakiet – Gabinet/Poradnia lekarza POZ – nocna i świąteczna opieka 

zdrowotna), 

12) lek. Kowalski Paweł (pakiet – Gabinet/Poradnia lekarza POZ – nocna i świąteczna opieka 

zdrowotna), 

13) lek. Kulik Michał (pakiet – Gabinet/Poradnia lekarza POZ – nocna i świąteczna opieka 

zdrowotna), 

14) lek. Mitsereva Volha (pakiet – Gabinet/Poradnia lekarza POZ – nocna i świąteczna opieka 

zdrowotna), 

15) lek. Niebrzegowski Radosław (pakiet – Gabinet/Poradnia lekarza POZ – nocna i świąteczna 

opieka zdrowotna), 

16) lek. Niedziałek Marianna (pakiet – Gabinet/Poradnia lekarza POZ – nocna i świąteczna opieka 

zdrowotna), 

17) lek. Nowak Jerzy (pakiet – Gabinet/Poradnia lekarza POZ – nocna i świąteczna opieka 

zdrowotna), 



 

18) lek. Osińska Karolina (pakiet – Gabinet/Poradnia lekarza POZ – nocna i świąteczna opieka 

zdrowotna), 

19) lek. Osiński Konrad (pakiet – Gabinet/Poradnia lekarza POZ – nocna i świąteczna opieka 

zdrowotna), 

20) lek. Ostrowska Agnieszka (pakiet – Gabinet/Poradnia lekarza POZ – nocna i świąteczna 

opieka zdrowotna), 

21) lek. Piasecki Piotr (pakiet – Gabinet/Poradnia lekarza POZ – nocna i świąteczna opieka 

zdrowotna), 

22) lek. Szymczyk Michał (pakiet – Gabinet/Poradnia lekarza POZ – nocna i świąteczna opieka 

zdrowotna). 
 

 

 


