
 

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego 
Poradnia zdrowia psychicznego 

 
Lokalizacja: pawilon 5, wejście A, parter  
Kontakt telefoniczny: 22 38 94 880 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00 
Godziny otwarcia: 8:00 - 21:00 od poniedziałku do piątku  
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 19:00  
 
Personel  
Lekarze:  
Lek. Magdalena Pióro - Kukułka, specjalista psychiatra, kierownik poradni  
dr n. med. Kama Katarasińska - Pierzgalska, specjalista psychiatra  
lek. Agata Madej, specjalista psychiatra  
lek. Adrian Mintus, specjalista psychiatra  
lek. Marcin Wilk, specjalista psychiatra  
 
Psychologowie, terapeuci: 
mgr Olga Bode, psycholog, w trakcie szkolenia podyplomowego do uzyskania certyfikatu 
psychoterapeuty  
mgr Paulina Chudzikiewicz, psycholog, w trakcie szkolenia podyplomowego do uzyskania 
certyfikatu psychoterapeuty  
mgr Dominika Dąbrowiecka, psycholog, w trakcie szkolenia podyplomowego  
do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty  
mgr Aleksandra Głuszniewska - Karczemska, psycholog, w trakcie szkolenia 
podyplomowego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty  
mgr Patrycja Komorowska, psycholog, w trakcie szkolenia podyplomowego do uzyskania 
certyfikatu psychoterapeuty  
mgr Magdalena Majdak, psycholog, w trakcie szkolenia podyplomowego do uzyskania 
certyfikatu psychoterapeuty  
mgr Daryna Mileuskaya, psycholog, w trakcie szkolenia podyplomowego do uzyskania 
certyfikatu psychoterapeuty  
mgr Sandra Nowacka - Jaskólska, psycholog, w trakcie szkolenia podyplomowego do 
uzyskania certyfikatu psychoterapeuty  
mgr Agata Olesiewicz, psycholog, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta IGAR  
mgr Monika Przychodzień, psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta CBT,  
w trakcie szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej zaburzeń osobowości  
mgr Aleksandra Rosowicz, psycholog  
mgr Monika Małż- Zabielska, psycholog, psychoterapeuta 



mgr Mikołaj Sorokowski, psycholog, w trakcie szkolenia podyplomowego do uzyskania 
certyfikatu psychoterapeuty  
mgr Katarzyna Stankiewicz, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTP, specjalista  
terapii środowiskowej, kierownik Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego  
mgr Izabela Szwarocka, psycholog kliniczny, psychoterapeuta CBT  
mgr Aneta Wróblewska, psycholog, w trakcie szkolenia podyplomowego do uzyskania 
certyfikatu psychoterapeuty 
dr Agnieszka Kaliszewska, psycholog, kwalifikacje w zakresie diagnozy i terapii 
neuropsychologicznej 
  
Kogo leczymy  
Pacjentów pełnoletnich ze wszystkimi rodzajami chorób i zaburzeń psychicznych.  
 
Formy pomocy: 

• diagnozowanie i leczenie chorób i zaburzeń psychicznych przez lekarzy 
specjalistów  

 psychiatrów  
• diagnozowanie psychologiczne  
• psychoterapia indywidualna prowadzona w nurcie poznawczo - behawioralnym 

przez  

 certyfikowanego terapeutę  
• psychoterapia indywidualna prowadzona w nurcie psychodynamicznym przez  

 certyfikowanego terapeutę  
• psychoterapia grupowa ambulatoryjna (sesje 1 raz w tygodniu) 

  
Rejestracja wizyty Zapisy do poradni prowadzone są w Rejestracji WCZP (pawilon 5, 
wejście A)  
Na wizytę można się zapisać osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 
19:00  lub telefonicznie: 22 38 94 880 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 
18:00).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Szpital Wolski, ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa 
centrala tel.: 22 38 94 700 


