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UCHWAŁA NR XXXII/290/2018
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 24 maja 2018 roku
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu
im. św. Jana Pawła II w Brzesku
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1868 oraz z 2018 r., poz. 130) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 160 i 650) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje
się
Statut
Powiatowemu
Publicznemu
Zakładowi
Opiekuńczo-Leczniczemu
im. św. Jana Pawła II w Brzesku w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc:
1) uchwała Nr XIV/133/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Brzesku (Dz. Urzęd. Woj.
Małopolskiego poz. 3863);
2) uchwała Nr XV/142/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania imienia
Św. Jana Pawła II Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Brzesku oraz
zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku (Dz. Urzęd. Woj.
Małopolskiego poz. 5130) w części dot. zmiany statutu;
3) uchwała Nr XVIII/166/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Brzesku
(Dz. Urzęd. Woj. Małopolskiego poz. 7471).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego oraz Dyrektorowi Powiatowego
Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Brzyk
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Załącznik
do uchwały Nr XXXII/290/2018
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 24 maja 2018 r.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy im. św. Jana Pawła II w Brzesku, zwany
dalej „Zakładem”, jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych, utworzonym
i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.
2. Zakład jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą i działa w formie samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 160 i 650) zwanej dalej "ustawą".
3. Zakład może używać nazwy skróconej Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
w Brzesku lub PPZOL w Brzesku.
§ 2. Podmiotem tworzącym Zakład jest Powiat Brzeski.
§ 3. Zakład został wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem
0000338104 i posiada osobowość prawną.
§ 4. Zakład działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 160 i 650);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.1);
3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868 oraz z 2018 r.,
poz. 130);
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395, 398 i 650);
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077;
6) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1318 i 1524);
7) uchwały Nr XXV/221/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie utworzenia
Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Brzesku;
8) niniejszego statutu.
Rozdział 2.
Siedziba i obszar działania
§ 5. 1. Siedzibą Zakładu jest miasto Brzesko.
2. Obszar działania Zakładu obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Powiatu
Brzeskiego.
Rozdział 3.
Cele i zadania Zakładu
§ 6. 1. Celem Zakładu jest udzielanie całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych
i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz świadczeń z zakresu opieki hospicyjnej.
2. Do zadań Zakładu należy:

1

Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r., 2120, 2217, 2434 oraz z 2018 r., 138, 107, 308, 650,
697 i 730.
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1) udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych, które obejmują
swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji oraz zapewnianie
im produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu
zdrowia, a także prowadzenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin jak również
przygotowanie tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych;
2) udzielanie świadczeń z zakresu opieki hospicyjnej tj. wszechstronnej, całościowej opieki nad
świadczeniobiorcami chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu,
postępujące choroby, mającej na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich
uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych;
3) prowadzenie działalności niezbędnej do zapewnienia właściwego funkcjonowania Zakładu.
§ 7. 1. Do zadań Zakładu poza działalnością leczniczą należy prowadzenie działalności polegającej na
wynajmowaniu i wydzierżawianiu nieruchomości i mienia ruchomego oraz na prowadzeniu działalności
leczniczej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych odpłatnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Wykonywanie działalności, o której mowa w ust. 1 może nastąpić pod warunkiem, że działalność ta
nie będzie uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.
§ 8. Zakres działalności Zakładu obejmuje w szczególności:
1) udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w warunkach stacjonarnych dla osób dorosłych,
a w szczególności obejmujących:
a) świadczenia udzielane przez lekarza,
b) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę,
c) rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków
upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego,
d) świadczenia psychologa,
e) terapię zajęciową,
f) leczenie farmakologiczne,
g) leczenie dietetyczne,
h) zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne,
i) edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny (opiekuna) do
samoopieki i samopielęgnacji,
j) badania diagnostyczne i leki w zakresie koniecznym do udzielenia świadczeń, o których mowa
w pkt 1 lit. a-i,
k) zapewnienie transportu sanitarnego w przypadkach i na warunkach określonych we właściwych
przepisach prawa,
2) zapewnienie odpowiednich warunków socjalno-bytowych łącznie z wyżywieniem odpowiednim do
stanu zdrowia;
3) udzielanie świadczeń z zakresu opieki hospicyjnej w ramach hospicjum stacjonarnego obejmujących
w szczególności;
a) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy,
b) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki,
c) leczenie farmakologiczne,
d) leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna),
e) leczenie innych objawów somatycznych,
f) opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną,
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g) rehabilitację,
h) zapobieganie powikłaniom,
i) badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum stacjonarnym,
j) zaopatrzenie w wyroby medyczne i środki pomocnicze konieczne do wykonania świadczenia
gwarantowanego, w hospicjum stacjonarnym,
k) opiekę wyręczającą obejmującą przyjmowanie świadczeniobiorców do hospicjum stacjonarnego na
okres nie dłuższy niż 10 dni,
l) badania diagnostyczne i leki w zakresie koniecznym do udzielenia świadczeń, o których mowa
w pkt 3 lit. a-k,
m) zapewnienie transportu sanitarnego w przypadkach i na warunkach określonych we właściwych
przepisach prawa;
4) udzielanie świadczeń z zakresu opieki hospicyjnej w ramach hospicjum domowego
obejmujących świadczenia określone w pkt 3 lit. a-b, d-h oraz badania zlecone przez lekarza
zatrudnionego w hospicjum domowym, ordynację leków i bezpłatne wypożyczanie wyrobów
medycznych wymienionych w ust. 3 części II załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej
i hospicyjnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 742).
§ 9. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zakład
nieuregulowane w niniejszym Statucie określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Zakładu.
Rozdział 4.
Organy i struktura Zakładu
§ 10. 1. Zakładem kieruje Dyrektor Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz.
2. W razie nieobecności Dyrektora – Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 11. 1. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu oraz realizacji
zadań statutowych i ponosi za nie odpowiedzialność.
2. Dyrektor Zakładu w szczególności :
1) ustala regulamin organizacyjny określający sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania
świadczeń zdrowotnych przez Zakład, nieuregulowane w ustawie lub niniejszym Statucie;
2) stosownie do potrzeb może powoływać zespoły, komisje, komitety i inne kolegialne ciała pomocnicze
określając ich nazwę, cel powołania skład osobowy, zakres zadań oraz czas i tryb prac;
3) w drodze zarządzeń reguluje pozostałe sprawy związane z wewnętrznym funkcjonowaniem Zakładu
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
4) wykonuje inne czynności wymagane przepisami prawa i aktów wewnątrzzakładowych.
§ 12. 1. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Zakładu jest Starosta Brzeski.
§ 13. Przy Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu
tworzącego oraz doradczym Dyrektora Zakładu.
§ 14. Do zadań Rady Społecznej Zakładu należy:
1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury
i sprzętu medycznego Zakładu,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności
Zakładu,
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c) przyznawania Dyrektorowi Zakładu nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie podmiotem leczniczym
z Dyrektorem Zakładu;
2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Zakładu,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Zakładu,
c) kredytów bankowych lub dotacji Zakładu,
d) podziału zysku Zakładu,
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego
Zakładu,
f) regulaminu organizacyjnego Zakładu;
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw
podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.
§ 15. 1. W skład Rady Społecznej wchodzi dziewięciu członków.
2. Skład Rady Społecznej Zakładu tworzą:
1) przewodniczący, którym jest Starosta Brzeski lub osoba przez niego wyznaczona;
2) członkowie:
a) przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu Brzeskiego w liczbie 7 osób,
b) przedstawiciel Wojewody.
§ 16. Kadencja Rady Społecznej Zakładu trwa 4 lata.
§ 17. 1. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji:
1) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Społecznej lub jego Zastępcy;
2) w razie skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
3) wskutek cofnięcia wyznaczenia przez Wojewodę w przypadku przedstawiciela Wojewody.
2. W przypadku wcześniejszego odwołania członka Rady Społecznej, Rada Powiatu Brzeskiego
uzupełnia skład o brakujące osoby na okres do upływu kadencji Rady Społecznej.
§ 18. 1. Członkiem Rady Społecznej Zakładu nie może być osoba zatrudniona w tym Zakładzie.
2. W posiedzeniach Rady Społecznej Zakładu uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciele
działających w Zakładzie organizacji związkowych. W posiedzeniach Rady Społecznej mają również prawo
uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.
§ 19. 1. Radę Społeczną Zakładu powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada
Powiatu Brzeskiego.
2. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa regulamin
uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Brzeskiego.
§ 20. Od uchwały Rady Społecznej Zakładu, Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady
Powiatu Brzeskiego.
§ 21. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:
1) Zespół Stacjonarnej Opieki Długoterminowej – zakład leczniczy;
2) Dział finansowo – gospodarczy;
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3) Samodzielne stanowisko ds. kadr i płac;
4) Samodzielne stanowisko – radca prawny;
5) Samodzielne stanowisko ds. technicznych/informatyk;
6) Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia;
7) Samodzielne stanowisko ds. administracyjno – biurowych.
§ 22. Strukturę organizacyjną Zespołu Stacjonarnej Opieki Długoterminowej – zakładu leczniczego
tworzą:
1) jednostki organizacyjne:
a) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
b) Hospicjum Stacjonarne,
c) Hospicjum Domowe;
2) komórki organizacyjne:
a) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy o profilu ogólnym,
b) Hospicjum Stacjonarne,
c) Hospicjum Domowe,
d) Dział Farmacji Szpitalnej.
§ 23. 1. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy:
1) Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa;
2) Kierownika Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego;
3) Kierownika Hospicjum Stacjonarnego;
4) Kierownika Hospicjum Domowego;
5) Kierownika Działu Farmacji Szpitalnej;
6) Głównego Księgowego;
7) Przełożonej Pielęgniarek;
8) Samodzielnych stanowisk pracy.
2. W ramach ustalonej organizacji Zakładu Dyrektorowi podlegają następujące stanowiska:
1) Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa;
2) Główny Księgowy;
3) Samodzielne stanowisko ds. kadr i płac;
4) Samodzielne stanowisko – radca prawny;
5) Samodzielne stanowisko ds. technicznych/ informatyk;
6) Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia;
7) Konserwator.
3. Zadania osób określonych w ust. 2 określa Dyrektor Zakładu w przydziałach czynności określających
zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
§ 24. 1. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa kieruje powierzonymi sprawami i działaniami Zakładu
związanymi z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
2. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa współpracuje z lekarzami konsultantami.
3. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa podlegają:
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1) zakład opiekuńczo-leczniczy o profilu ogólnym;
2) hospicjum stacjonarne;
3) hospicjum domowe;
4) dział farmacji szpitalnej.
4. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa podlegają bezpośrednio:
1) kierownik zakładu opiekuńczo-leczniczy o profilu ogólnym;
2) kierownik hospicjum stacjonarnego;
3) kierownik hospicjum domowego;
4) kierownik działu farmacji szpitalnej;
5) przełożona pielęgniarek.
§ 25. 1. Przełożona Pielęgniarek nadzoruje pracę
pomocniczego oraz gospodarczego.

personelu pielęgniarskiego, innego personelu

2. Przełożonej Pielęgniarek podlegają:
1) personel pielęgniarski;
2) inny personel pomocniczy;
3) personel gospodarczy.
§ 26. Głównemu Księgowemu podlega dział finansowo – gospodarczy, w skład którego wchodzi:
1) Stanowisko ds. rozliczeń;
2) Samodzielne stanowisko ds. administracyjno-biurowych.
§ 27. Schemat organizacyjny Zakładu określa Załącznik do niniejszego Statutu.
Rozdział 5.
Gospodarka finansowa
§ 28. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
o działalności leczniczej, w ustawie o rachunkowości i w ustawie o finansach publicznych.
§ 29. Zakład prowadzi gospodarkę finansową pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych
przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
§ 30. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora Zakładu.
§ 31. 1. Zakład gospodaruje posiadanym mieniem.
2. Zbycie aktywów trwałych Zakładu, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie
może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Radę Powiatu Brzeskiego.
3. Wniesienie majątku Zakładu lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, jego
przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu, które wykonuje działalność leczniczą, jest zabronione.
§ 32. 1. Wartość majątku Zakładu określają:
1) Fundusz założycielski;
2) Fundusz Zakładu.
2. Fundusz założycielski Zakładu stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia Skarbu
Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub uczelni medycznej, w tym przekazanego w nieodpłatne
użytkowanie.
3. Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.
§ 33. 1. Fundusz zakładu zwiększa się o:
1) zysk netto;
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2) kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będących skutkiem ustawowego przeszacowania
aktywów;
3) kwoty środków pieniężnych przekazanych na pokrycie straty netto, o której mowa w art.59 ust.2
pkt 1 ustawy.
2. Fundusz zakładu zmniejsza się o:
1) stratę netto;
2) kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych będącego skutkiem ustawowego przeszacowania
aktywów.
§ 34. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnej działalności leczniczej chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej;
2) z wydzielonej działalności innej niż wymieniona w pkt 1, określonej w § 7 ust. 1;
3) z odsetek od lokat;
4) z darowizn zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;
5) na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy o działalności leczniczej;
6) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;
7) na pokrycie straty netto, o której mowa w art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy.
§ 35. 1. Zakład samodzielnie decyduje o podziale zysku.
2. Zakład pokrywa we własnym zakresie stratę netto w sposób określony w art. 57 ust. 2 pkt 1 ustawy.
§ 36. 1. Zakład sporządza sprawozdanie finansowe ze swojej działalności na zasadach określonych
ustawą o rachunkowości i przedstawia do zatwierdzenia Radzie Powiatu Brzeskiego.
2. Wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia sprawozdania finansowego Zakładu dokonuje
Zarząd Powiatu Brzeskiego zgodnie z ustawą o rachunkowości.
3. W terminie do dnia 31 maja każdego roku Dyrektor Zakładu sporządza i przekazuje Radzie Powiatu
Brzeskiego raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Zakładu.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 37. Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Brzyk
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Załącznik do Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku

Schemat organizacyjny Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. św. Jana Pawła II w Brzesku

Rada Społeczna
PPZOL

Dyrektor

Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa

Zespół
Stacjonarnej
Opieki Długoterminowejzakład leczniczy

Zakład
Leczniczy

Dział
Farmacji
Szpitalnej

Przełożona
Pielęgniarek

Główny Księgowy

Samodzielne stanowisko
ds. kadr i płac

Personel pielęgniarski

Dział FinansowoGospodarczy

Samodzielne stanowisko –
radca prawny

Inny personel
pomocniczy

Stanowisko
ds.
rozliczeń

Samodzielne stanowisko
ds. technicznych/informatyk

Personel
gospodarczy

Samodzielne
stanowisko ds.
administracyjnobiurowych

Samodzielne stanowisko ds.
zamówień publicznych i
zaopatrzenia

Opiekuńczo-

Zakład
opiekuńczoleczniczy o profilu
ogólnym
Hospicjum stacjonarne

Hospicjum stacjonarne

Hospicjum Domowe

Konserwator

Hospicjum Domowe

LEGENDA :

1)
2)
3)

współdziałanie
podległość służbowa
jednostka organizacyjna

