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Załącznik do „Powiatowego 
Programu Działań na Rzecz  
Osób Niepełnosprawnych  
na lata 2013-2016” 

 
Harmonogram Działań 

 „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2016” 
 
 

Lp. Cel operacyjny 

Lp. 

Nazwa zadania Sposób realizacji Realizatorzy 
 

Termin 
realizacji 

Uwagi 
dotyczące 
wykonania 

zadania 
 
1. 

 
Zwiększenie 
efektywności 
rehabilitacji 
społecznej  
i zawodowej osób 
niepełnosprawnych    1.  

 
Informowanie pracodawców 
o korzyściach  
wynikających z zatrudniania 
osób  
niepełnosprawnych 

 
• Prowadzenie dokumentacji i udzielanie 

informacji o zwrocie procentowym 
kosztów poniesionych na organizację 
nowych lub przystosowaniu istniejących 
stanowisk pracy do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, kosztów wynagrodzeń 
osób niepełnosprawnych zatrudnionych na 
tych stanowiskach i składek na 
ubezpieczenie społeczne ze środków 
PFRON. 

• Udostępnianie materiałów, wniosków 
(ulotki).  

 
PUP Hrubieszów 

 
Praca ciągła  

 
 

2.  

 
Refundacja kosztów 
wyposażenia stanowiska  
pracy dla skierowanych 
osób  
niepełnosprawnych  

 
• Prowadzenie dokumentacji i udzielanie 

informacji osobom niepełnosprawnym i 
pracodawcom na temat organizacji 
wyposażenia stanowiska pracy dla osób 
niepełnosprawnych. 

• Udostępnianie stosownych materiałów i 
wniosków. 

 
 
 

 
PUP Hrubieszów  

 
Praca ciągła 
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3.  

 
Przyznawanie środków na 
podjęcie  
działalności gospodarczej 
rolniczej lub  
wniesienie wkładu do 
spółdzielni socjalnej  
dla osób niepełnosprawnych 

 
• Prowadzenie dokumentacji i udzielanie 

informacji o zasadach dofinasowania 
osobom niepełnosprawnym prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

• Udostępnianie stosownych materiałów i 
wniosków.  

 
PUP Hrubieszów  

 
Praca ciągła  

 
 

4.  

 
Szkolenia dla osób 
niepełnosprawnych 

 

 
• Upowszechnianie informacji i organizacja 

szkoleń oraz dobór osób 
niepełnosprawnych na odpowiednie 
kierunki szkoleń celem zdobycia 
kwalifikacji zawodowych oraz 
dostosowanie ich do potrzeb lokalnego 
rynku pracy. 

• Udostępnianie stosownych materiałów i 
wniosków. 
 

 
PUP Hrubieszów 

 
Praca ciągła  

 
 

 
• Organizacja szkoleń, doradztwa 

zawodowego podnoszących kwalifikacje 
uczestników Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Modryniu. 

 
 
  

 
ŚDS Modryń,  
Stowarzyszenie 
Wzajemnej 
Pomocy Nasz Dom 
w Modryniu, 
Urząd Gminy 
Mircze 

 
Praca ciągła  

 
 

 
• Organizacja doradztwa zawodowego i 

psychologicznego w ramach realizowanego 
projektu systemowego „Stajemy się lepsi”. 
 

 
PCPR Hrubieszów  

 
2013-2015 

 

 
• Organizacja szkoleń grupowych i 

indywidualnych.  

 
Polski Związek 
Niewidomych Koło 
w Hrubieszowie 
 

 
Praca ciągła  
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• Organizacja szkoleń grupowych i 

indywidualnych w ramach realizowanego 
projektu systemowego „Stajemy się lepsi”. 
 

 
PCPR Hrubieszów  
 

 
2013-2015 
 

 

 
• Realizacja projektów w zakresie integracji 

społecznej, aktywizacji zawodowej dla 
uczniów przedszkola, szkoły podstawowej, 
gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, 
szkoły przysposabiającej do pracy. 

• Przeprowadzanie różnych szkoleń 
podnoszących kwalifikacje zawodowe dla 
uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i 
Przysposabiającej do Pracy. 
 

 
Powiatowy Zespół 
Placówek Szkolno-
Wychowawczych 
w Hrubieszowie, 
Stowarzyszenie 
„Mamy Siebie” 

 
2013-2016 

 

5.  

 
Pomoc w aktywnym 
poszukiwaniu pracy  
osobom niepełnosprawnym 

 

 
• Prowadzenie dokumentacji i udzielanie 

informacji na temat: realizacji szkoleń z 
zakresu umiejętności aktywnego 
poszukiwania pracy; realizacja zajęć 
aktywizacyjnych. 
 

 
PUP Hrubieszów  

 
Praca ciągła  

 
 

6.  

 
Poradnictwo zawodowe 
i informacja  
zawodowa dla osób     
niepełnosprawnych   

 
• Prowadzenie dokumentacji i udzielanie 

informacji na temat realizacji: porad 
indywidualnych; porad grupowych; 
informacji indywidualnej; informacji 
grupowej. 
 

 
PUP Hrubieszów  

 
Praca ciągła  
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7.  

 
Pozyskiwanie, 
upowszechnianie i realizacja  
ofert pracy (kierowanie 
zarejestrowanych  
osób niepełnosprawnych do 
pracodawcy) 
 

 
• Kontakt z pracodawcami celem pozyskania 

ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. 
• Upowszechnianie ofert pracy na tablicach 

informacyjnych, stronie internetowej i 
monitorach LCD w PUP i w 
poszczególnych gminach działających na 
terenie powiatu hrubieszowskiego. 

• Dobór osób niepełnosprawnych na 
odpowiednie miejsce pracy. 

• Organizowanie giełd pracy z 
pracodawcami zainteresowanymi 
zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. 

• Wydawanie stosownych skierowań dla 
osób zarejestrowanych i informowanie o 
prawach i obowiązkach. 

• Kierowanie osób niepełnosprawnych na 
indywidualne rozmowy kwalifikacyjne do 
pracodawców. 

 
PUP Hrubieszów  

 
Praca ciągła  

 
 

8.  

 
Informowanie i organizacja 
subsydiowanych form 
zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych 
 

 
• Prowadzenie dokumentacji i udzielanie 

informacji na temat organizacji: staży, prac 
interwencyjnych oraz robót publicznych. 

 
PUP Hrubieszów  

 
Praca ciągła 

 
 

9. 

 
Informowanie o prawach i 
uprawnieniach osób 
niepełnosprawnych  

 
• Udzielanie informacji o prawach i 

uprawnieniach osób niepełnosprawnych.  

 
PCPR Hrubieszów  
 

  
Praca ciągła 

 
 

 
• Organizowanie spotkań informacyjnych 

dotyczących uprawnień i ulg 
przysługujących osobom 
niepełnosprawnym. 

 
 
 
 

 
ŚDS Modryń,  
Stowarzyszenie 
Wzajemnej 
Pomocy Nasz Dom 
w Modryniu, 
Urząd Gminy 
Mircze 

  
2013-2016 
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• Udzielanie informacji o prawach i 

uprawnieniach osób niepełnosprawnych 
oraz pomoc w ich załatwianiu. 

 

 
MOPS Hrubieszów 

 
Praca ciągła  

 

 
• Udzielanie informacji o prawach i 

uprawnieniach osób niepełnosprawnych 
oraz pomoc w ich załatwianiu. 

 

 
GOPS Werbkowice 

 
Praca ciągła 

 

 
• Udzielanie informacji o prawach i 

uprawnieniach osób niepełnosprawnych 
oraz pomoc w ich załatwianiu. 

 

 
GOPS Hrubieszów  

 
Praca ciągła  

 

 
• Udzielanie informacji o prawach i 

uprawnieniach osób niepełnosprawnych 
oraz pomoc w ich załatwianiu. 

 

 
GOPS Uchanie  

 
Praca ciągła  

 

 
• Spotkania na temat: „Rodzaje pomocy ze 
środków PFRON” dla osób 
niepełnosprawnych. 

• „Ulgi i zwolnienia przysługujące osobom 
niepełnosprawnym”. 
 

 
Stowarzyszenie 
Amazonki w 
Hrubieszowie  
 

 
IV-IX 2013 

 

10. 

 
Utworzenie Centrum 
Doradztwa  
Zawodowego Wspieranie 
Osób  
niepełnosprawnych 
Intelektualnie  

  
• Prowadzenie usług w zakresie poradnictwa 

i doradztwa zawodowego itp.  
 
 

 
PSOUU Koło w 
Werbkowicach 
 
 

 
2014-2016 
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2. 

 
Rozwój form 
wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych 
w środowisku 
lokalnym 

11.  

 
Likwidacja barier  
architektonicznych w 
obiektach  
użyteczności publicznej,  
placówkach edukacyjnych,  
zakładach opieki zdrowotnej,  
placówkach opiekuńczych,  
komunikacji i transporcie  
zbiorowym 

 
• Budowa chodnika i drogi dojazdowej do 

pracowni stolarskiej przy ŚDS Modryń.  
 
 
 
 
 
 

 
ŚDS Modryń,  
Stowarzyszenie 
Wzajemnej 
Pomocy Nasz Dom 
w Modryniu, 
Urząd Gminy 
Mircze 

 
2013-2016 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Remont świetlic wiejskich w 

Szychowicach  Nowych, Prehoryłe. 
• Rozbudowa budynku GOK w Mirczu. 

 
Urząd Gminy 
Mircze  

 
2014 

 

 
• Remont budynku WTZ Oszczów – 

modernizacja pochylni, wymiana drzwi 
zewnętrznych. 

 
 

 
Urząd Gminy 
Dołhobyczów  
 
 

 
2013-2014 

 

 
• Wytyczenie miejsc parkingowych dla 

niepełnosprawnych interesantów gminy. 
 

 
Urząd Gminy 
Uchanie 

 
2013-2016 

 

 
• Utworzenie w Gminie Uchanie świetlicy 
środowiskowej dostosowanej dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej.  

 

 
GOPS Uchanie  
Urząd Gminy 
Uchanie  

 
2013-2016 

 

 
• Inicjowanie działań w zakresie aktywizacji 

instytucji do likwidacji barier 
architektonicznych na terenie miasta oraz 
powiatu. 

 

 
Polski Związek 
Niewidomych Koło 
w Hrubieszowie  

 
Praca ciągła  
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• Montaż podnośnika dla wózków przy 

wejściu do budynku Ośrodka Zdrowia w 
Kryłowie, Hulczu i Uchaniach. 

 

 
SPZOZ 
Hrubieszów  

 
2013-2016 

 

 
• Montaż windy dla osób niepełnosprawnych 

w Powiatowym Zespole Placówek 
Szkolno-Wychowawczych w 
Hrubieszowie. 

• Adaptacja pomieszczeń z przeznaczaniem 
na pracownie dla uczniów 
niepełnosprawnych w Powiatowym 
Zespole Placówek Szkolno-
Wychowawczych w Hrubieszowie. 

 
Powiatowy Zespół 
Placówek Szkolno-
Wychowawczych 
w Hrubieszowie 

 
2013-2016 

 

• Montaż platformy dla osób 
niepełnosprawnych w budynku urzędu przy 
ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1. 

Powiat 
Hrubieszowski  

2014-2015  

12.  

 
Pomoc instytucjom z terenu  
Powiatu w działaniach  
zmierzających do zakupu  
pojazdów dostosowanych do  
potrzeb osób 
niepełnosprawnych  
 

 
• Zakup autobusu do przewozu osób 

niepełnosprawnych na potrzeby ŚDS w 
Modryniu.  

 
ŚDS Modryń,  
Stowarzyszenie 
Wzajemnej 
Pomocy Nasz Dom 
w Modryniu, 
Urząd Gminy 
Mircze 
 

 
2013-2016 

 
 

 
• Zakup autobusu do przewozu osób 

niepełnosprawnych. 
 
 

 
PSOUU Koło w 
Werbkowicach 

 
2014-2016 

 

 
• Zakup autobusu do przewozu osób 

niepełnosprawnych na potrzeby WTZ 
Hrubieszów.  
 

 

 
PSOUU Koło w 
Hrubieszowie  

 
2014-2015 
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• Zakup autobusu do przewozu osób 

niepełnosprawnych na potrzeby WTZ 
Oszczów. 

 

 
Urząd Gminy 
Dołhobyczów  

 
2014-2015 

 

 
• Zakup autobusu do przewozu osób 

niepełnosprawnych – uczniów 
Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-
Wychowawczych w Hrubieszowie. 

 

 
Powiatowy Zespół 
Placówek Szkolno-
Wychowawczych 
w Hrubieszowie 

 
2013-2016 

 

• Zakup autobusu przystosowanego do 
przewozu osób niepełnosprawnych na 
potrzeby dowozu uczniów do szkół na 
terenie Gminy Dołhobyczów.  

Powiat 
Hrubieszowski, 
Urząd Gminy 
Dołhobyczów  

2014-2015  

13.  

 
Umożliwienie osobom  
niepełnosprawnym kontaktów  
zewnętrznych i 
sprawniejszego  
funkcjonowania w 
środowisku  
domowym. 

 
• Dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, technicznych i w 
komunikowaniu się. 

• Dofinansowanie zaopatrzenia w 
przedmioty ortopedyczne, środki 
pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny. 

• Dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów w 
turnusach rehabilitacyjnych. 

• Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i 
turystyki osób niepełnosprawnych. 

 

 
PCPR 

 
Praca ciągła 

 
 

 
• Prowadzenie usług rehabilitacyjnych w 
środowisku zamieszkania osób 
niepełnosprawnych. 

 
 

 
Urząd Gminy 
Uchanie, 
GOPS Uchanie 

 
Praca ciągła 
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• Umożliwienie osobom niepełnosprawnym 

uczestnictwa w terapii środowiskowej 
przez ŚDS w Hrubieszowie. 
 

 

 
 
MOPS Hrubieszów 

 
 
Praca ciągła  

 

 
• Objęcie wsparciem osób 

niepełnosprawnych poprzez pomoc w 
zbiórce środków finansowych na leczenie i 
rehabilitację, zakup leków, przedmiotów 
ortopedycznych oraz środków 
higienicznych.  

 

 
Stowarzyszenie 
„Bezpieczny 
Powiat 
Hrubieszowski” 

 
Praca ciągła  

 

14. 

 
Umożliwienie mieszkańcom  
powiatu uczestnictwa w  
warsztatach terapii zajęciowej 

 
• Dofinansowanie uczestnictwa 

mieszkańców powiatu w 3 warsztatach 
terapii zajęciowej. 

 

 
PCPR 

 
Praca ciągła  

 
 

 
• Zwiększenie liczby uczestników WTZ 

Oszczów. 

 
GOPS 
Dołhobyczów  
 

 
Praca ciągła  

 
 

15.  

 

 
Wyrównywanie szans  
dzieci i młodzieży  
niepełnosprawnej w  
edukacji. 
 

 
• Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-

Wychowawczy w Alojzowie  

 
PSOUU Koło w 
Werbkowicach 
 

 
2013-2015 

 
 

 
• Dofinansowanie dojazdu dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej do szkół. 
 

 
Urząd Gminy 
Trzeszczany 
 

 
2013-2016 
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• Szkolenie dla pracowników jednostek 

samorządowych i nauczycieli klas 
integracyjnych na temat: „Integracja jako 
nowy medal oświaty”. 

• Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży 
poprzez wyposażenie biblioteki w 
podręczniki i ćwiczenia o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. 

 
Urząd Gminy 
Uchanie  

 
2013-2016 

 

 
• Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół. 
 
 

 
Urząd Gminy 
Horodło  

 
2013-2016 

 

 
• Rozwój aktywności artystycznej, 

intelektualnej, patriotycznej dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej poprzez 
rozwijanie zapotrzebowania na obcowanie 
z literaturą i sztuką , stwarzanie możliwości 
twórczego wypowiadania się w 
organizowanych konkursach i innych 
imprezach kulturalnych. 

 

 
Powiatowy Zespół 
Placówek Szkolno-
Wychowawczych 
w Hrubieszowie,  
Stowarzyszenie 
„Mamy Siebie” 

 
2013-2016 

 

 
• Zajęcia pozalekcyjne rozwijające 

zainteresowania. 
• Zajęcia edukacyjne i terapeutyczne. 
• Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu 

sportowego, sprzętu narciarskiego, 
wyposażenie sali integracji sensorycznej, 
sali doświadczenia świata, pracowni 
komputerowej. 

• Funkcjonowanie Niepublicznego 
Przedszkola Specjalnego w Hrubieszowie. 

• Rozwijanie systemu kształcenia 
specjalnego dzieci i młodzieży, tworzenie 
nowych oddziałów i nowych kierunków 
kształcenia. 

• Utworzenie Punktu Konsultacyjnego dla 

 
Powiatowy Zespół 
Placówek Szkolno-
Wychowawczych 
w Hrubieszowie,  
Stowarzyszenie 
„Mamy Siebie” 

 
2013-2016 
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osób z Autyzmem. 
• Zorganizowanie grupy wsparcia dla 

rodziców.    
 

16.  

 
Zwiększenie dostępności  
do rehabilitacji  
 
 

 
• Dobudowa sali rehabilitacyjnej do budynku 
ŚDS w Modryniu.   

 
ŚDS Modryń,  
Stowarzyszenie 
Wzajemnej  
Pomocy Nasz Dom 
w Modryniu, 
Urząd Gminy 
Mircze. 

 
2013-2016 

 
 

 
• Doposażenie Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Hrubieszowie w sprzęt komputerowy i 
inny.  

 
PSOUU Koło w 
Hrubieszowie,  
WTZ Hrubieszów  

 
2013-2015 

 
 

 
• Rozszerzenie działalności wypożyczalni 

sprzętu rehabilitacyjnego.  
 

 
SPZOZ 
Hrubieszów  

 
Praca ciągła 

 

 
3.  

 
Integracja osób 
niepełnosprawnych 
w środowisku 
lokalnym 17.  

 
Organizowanie i wspieranie  
imprez integracyjnych o  
charakterze sportowym,  
kulturalnym  z udziałem  
osób niepełnosprawnych.  

 
• Organizowanie imprez integracyjnych 

plenerowych, sportowo-kulturalnych, 
wycieczek, wyjazdów rekreacyjnych z 
udziałem uczestników ŚDS Modryń. 

• Dobudowa świetlicy do budynku ŚDS w 
Modryniu.     

 

 
ŚDS Modryń,  
Stowarzyszenie 
Wzajemnej 
Pomocy Nasz Dom 
w Modryniu, 
Urząd Gminy 
Mircze 
 

 
 2013-2016 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
12 

 

 
• Cykliczna impreza „Promocja i integracja 

osób niepełnosprawnych”. 
 
 
 

 
PSOUU Koło w 
Werbkowicach 
 

 
2013-2016 

 
 

 
• Organizowanie wystaw, plenerów, 

konkursów z udziałem osób 
niepełnosprawnych, imprez o charakterze 
sportowym (IX Ogólnopolski Miting 
Trójboju Siłowego – współorganizator 
rekreacyjny). 

 
 

 
PSOUU Koło w 
Hrubieszowie, 
WTZ Hrubieszów, 
Klub „Kusy” 

 
Praca ciągła 

 
 

 
• Organizacja i udział w imprezach 

integracyjno-sportowych uczestników WTZ 
Oszczów. 

 

 
WTZ Oszczów  

 Praca ciągła   

 
• Organizacja festynu raz w roku z udziałem 

osób niepełnosprawnych.  
 
 
 
 
 
 

 
GOPS 
Trzeszczany, 
GOK w 
Trzeszczanach, 
GKRPA w 
Trzeszczanach 

 
2013-2016 

 
 

 
• Organizowanie imprez integracyjnych o 

charakterze sportowym, kulturalnym z 
udziałem osób niepełnosprawnych. 

• Organizowanie wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży o charakterze integracyjnym z 
udziałem dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej.  

 

 
Urząd Gminy 
Uchanie,  
GOPS Uchanie, 
GOK Uchanie  

 
2013-2016 
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• Organizowanie imprez o charakterze 

integracyjnym dla osób niepełnosprawnych i 
mieszkańców. 

 
 

 
Urząd Gminy 
Horodło, 
OSP Horodło, 
GOK Horodło 

 
2013-2016 

 

 
• Organizowanie imprez o charakterze 

integracyjnym dla osób niepełnosprawnych i 
mieszkańców. 

 

 
GOPS Hrubieszów  

 
VIII-IX 2013 

 

 
• Organizowanie imprez o charakterze 

integracyjnym dla osób niepełnosprawnych i 
mieszkańców. 

 

 
GOPS 
Dołhobyczów  

 
Praca ciągła  

 

  
• Organizowanie spotkań integracyjnych, 

kulturalnych.  

 
Polski Związek 
Niewidomych Koło 
w Hrubieszowie  

 
Prac ciągła  

 

 
• Zorganizowanie przeglądu twórczości osób 

niepełnosprawnych – konkursy, wystawy, 
kiermasze, koncerty, spektakle. 

• Organizowanie wyjazdów rekreacyjno-
sportowych.  

• Organizacja pikników integracyjnych z 
okazji Dnia Dziecka, Dnia Godności Osoby 
Niepełnosprawnej. 

• Organizacja imprez integrujących 
środowiska uczniów ośrodków specjalnych 
oraz młodzież WTZ i ŚDS. 

• Zorganizowanie Koła Wolontariuszy. 
 

 

 
Powiatowy Zespół 
Placówek Szkolno-
Wychowawczych 
w Hrubieszowie,  
Stowarzyszenie 
„Mamy Siebie” 
 
 

 
Praca ciągła  
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4. 

 
Zmiana nastawienia 
mieszkańców do 
osób 
niepełnosprawnych 

18. 

 
Podniesienie poziomu  
wiedzy społeczeństwa na  
temat  
niepełnosprawności 

 
• Działania informacyjne. 
 
 

 
PSOUU Koło w 
Werbkowicach 
 

 
2013-2016 

 
 

 
• Zorganizowanie warsztatu 

„Niepełnosprawność jako wynik choroby 
nowotworowej” (spotkanie z 
rehabilitantem). 

 

 
Stowarzyszenie 
Amazonki w 
Hrubieszowie  
 

 
X-2013 

 

 
• Zorganizowanie cyklu sesji naukowych na 

temat problematyki niepełnosprawności. 
• Organizacja szkoleń dla rodziców osób 

niepełnosprawnych. 
• Organizacja szkoleń dla osób bezpośrednio 

pracującymi z osobami 
niepełnosprawnymi. 

 

 
Powiatowy Zespół 
Placówek Szkolno-
Wychowawczych 
w Hrubieszowie,  
Stowarzyszenie 
„Mamy Siebie” 
 

 
Praca ciągła  

 

19.  

 
Promocja zdrowia  

 
• Zorganizowanie sympozjum 

prozdrowotnego „Zadbaj o zdrowie – 
przyjdź na spotkanie z ekspertami”  
(spotkanie z specjalistą żywienia i 
instruktorem techniki NW). 

 
Stowarzyszenie 
Amazonki w 
Hrubieszowie  
 

 
Czerwiec 
2013 

 
 

 
• Zorganizowanie spotkań:  
„Zapobieganie chorobom nowotworowym”; 
„Metody wspomagające leczenie 
konwencjonalne” (spotkanie z lekarzem 
onkologiem i terapeutą). 
 

 
Stowarzyszenie 
Amazonki w 
Hrubieszowie  
 

 
V-X 2013 

 

 
• Organizowanie spotkań informacyjno-

szkoleniowych kadry lekarskiej w zakresie 
zapobiegania chorobom cywilizacyjnym z 
mieszkańcami powiatu w zależności od 
potrzeb. 
 

 
SPZOZ 
Hrubieszów  

 
Praca ciągła  
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