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Szanowni Państwo,  

 

Rozumiejąc potrzeby osób niepełnosprawnych i bariery 

jakie napotykają w swoim otoczeniu, uniemożliwiające aktywność 

zawodową, społeczną i kulturalną - postanowiliśmy wydać krótki  

informator dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

Najczęstszą przyczyną wycofywania się zarówno z życia 

społecznego, jak i zawodowego wśród osób niepełnosprawnych 

są napotykane przez nich bariery architektoniczne, 

psychologiczne, społeczne i komunikacyjne. 

Aby rozpocząć przełamywanie istniejących barier osoba 

niepełnosprawna powinna posiadać wiedzę w kwestiach 

oferowanego wsparcia.  

Posiadając wiedzę łatwiej jest szukać pomocy bądź się o nią 

starać. 

Niniejsza broszurka zawiera adresy i krótkie informacje  

na temat instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych  

na terenie Powiatu Łęczyńskiego.  

Mamy nadzieję, że niniejszy informator okaże się przydatny 

 i spotka się z życzliwym Państwa przyjęciem. 

 



 

1.Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania                             

o Niepełnosprawności w Łęcznej 

ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,                                                      

tel. 81 752 34 18,  e-mail: pzoonleczna@op.pl 

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje: 

▪ Orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie 

ukończyły 16 –tego roku życia, 

▪ Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, 

które ukończyły 16-ty rok życia, 

▪ Legitymacje osób niepełnosprawnych 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentem 

poświadczającym niepełnosprawność lub stopień 

niepełnosprawności. Dzięki legitymacji osoby niepełnosprawne 

mogą korzystać z ulg i zniżek w opłatach za dobra i usługi 

oferowane – na podstawie prawa miejscowego – przede 

wszystkim przez podmioty publiczne.  

Na podstawie przepisów obowiązujących na terenie całego kraju 

legitymacja uprawnia również do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego. 

 Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, od 1 sierpnia 2017r., 

legitymacja dokumentująca niepełnosprawność albo stopień 

niepełnosprawności wystawiana jest na wniosek osoby 

niepełnosprawnej, która składając taki wniosek musi przedstawić 

do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności albo 

 o stopniu niepełnosprawności. 

 

 

 

 

 



 

▪ Karty parkingowe 

Od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową może otrzymać: 

▪ osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności  

i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego 

poruszania się, 

▪ osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  

ze  znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego 

poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby 

narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu 

ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna) lub 07 S (choroby 

układu oddechowego i krążenia – uprawnienie to 

przysługuje od 1.04.2020r.), 

▪ osoba do 16. roku życia  ze znacznie ograniczonymi 

możliwościami samodzielnego poruszania się. 

W orzeczeniu o niepełnosprawności w punkcie 9 musi być 

zaznaczony, że osoba  spełnia przesłanki określone w art. 8 ust. 

3a pkt 1 i 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)  

o wskazaniu do wydania karty parkingowej.  

 

2.Starostwo Powiatowe w Łęcznej  

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

1. Al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, pok. nr 201,  

 tel. 81 53 15 282, 81 53 15 280,                                               

 e-mail: e.brodzik@powiatleczynski.pl, 

e.warda@powiatleczynski.pl 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 

Program dedykowany jest:  

▪ dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o 

niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności 

stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  

mailto:e.brodzik@powiatleczynski.pl
mailto:e.warda@powiatleczynski.pl


 

w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie 

jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz, 

▪ osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie  

o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo 

orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. 

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej  

w szczególności mogą polegać na pomocy w: 

▪ wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez 

uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki 

oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby 

zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i 

terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje 

finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne 

lub sportowe); 

▪ zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika 

Programu przy ich realizacji; 

▪ załatwianiu spraw urzędowych; 

▪ nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju 

organizacjami; 

▪ korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie 

sztuki, wystawy); 

▪ wykonywaniu czynności dnia codziennego- w tym przez 

dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności- także  

w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki 

oświatowej. 

Korzystanie z usług asystenckich jest bezpłatne. 

 



 

3.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 w Łęcznej 

ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna,                                                            

tel. 81 53 15 384, e-mail: sekretariat@pcprleczna.pl 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia bezpłatne 

wsparcie: psychologa, pedagoga oraz prawnika. 

Wspiera osoby niepełnosprawne poprzez dofinansowanie  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (PFRON) do:  

▪ zaopatrzenia w sprzęty rehabilitacyjne, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze,  

▪ uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,    

▪ likwidacji barier architektonicznych,  

▪ likwidacja barier technicznych,  

▪ likwidacja barier w komunikowaniu się. 

W ramach wsparcia osoba niepełnosprawna może otrzymać 

pomoc m.in. w zakresie:  

▪ zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,  

▪ zakupie protezy,  

▪ zakupu sprzętu elektronicznego, jego elementów  

lub oprogramowania,  

▪ pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania  

do posiadanego samochodu a także  pomoc w uzyskaniu 

prawa jazdy.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje również Program 

Aktywny Samorząd 2021, który adresowany jest do osób  

ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

aktywnych zawodowo bądź w wieku aktywności zawodowej  

oraz osób niepełnosprawnych do 16 roku życia. 



 

 

W 2021 roku realizowane są następujące formy wsparcia: 

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej, 

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia 

w społeczeństwie informacyjnym, 

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się, 

4. Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej 

poprzez zapewnienie opieki nad osobą zależną. 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 

wyższym. 

 

4.Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna   

„Pod dobrym adresem” 

ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna,                                                                                

tel.  81 531 53 70,  515 850 131, 

 e-mail: sekretariat@pcprleczna.pl 

 

Spółdzielnia Socjalna zatrudnia głównie osoby z 

niepełnosprawnością zamieszkujące na terenie Powiatu 

Łęczyńskiego.  Umożliwia aktywizację zawodową, przywrócenie 

na rynek pracy osób, których kwalifikacje zawodowe są 

niewystarczające dla samodzielnego poruszania się na rynku 

pracy. 

Spółdzielnia oferuje usługi sprzątające, a także pielęgnację 

zieleni, ogrodów. 

 

 

 

 



 

5.Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej                 

w Łęcznej 

ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,                                                   

tel. 81 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl 

 

Podstawowym zadaniem zakładu jest rehabilitacja zawodowa, 

medyczna i społeczna.  Zakład prowadzi działalność 

gastronomiczną.  

Zatrudnia osoby: 

▪ zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, 

▪ zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 

o symbolu: 01-U,  02 – P oraz 12 – C.  

Zakład równolegle z pracą zawodową realizuje program 

rehabilitacyjny, udział w turnusach rehabilitacyjnych, zabiegi 

fizykoterapii i kinezyterapii, gimnastyka korekcyjna, terapia 

indywidualna i grupowa, terapia zajęciowa, zajęcia edukacyjne, 

udzielanie wsparcia psychicznego, socjalnego i społecznego.  

 

6.Ośrodek   Rewalidacyjno - Wychowawczy   

w Łęcznej 

ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna,                                                          

tel.  81 752 26 55, e-mail: orw@orw.powiatleczynski.pl 

 

Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy  jest placówką 

oświatową dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym  

i znacznym ze sprzężeniami, realizującym obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego  

 i obowiązku nauki.  



 

Placówka zapewnia kompleksową opiekę i wielospecjalistyczną 

pomoc swoim podopiecznym w zakresie: 

▪ rewalidacji, edukacji, terapii psychologicznej, terapii 

logopedycznej, rehabilitacji ruchowej.  

Pomoc świadczona jest w odpowiednich warunkach z 

uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb 

wychowanków. Ośrodek przygotowuje dzieci i młodzież  

do udziału w życiu społecznym. Wspiera ich rozwój, rozwija 

zainteresowania otoczeniem, pomaga  w uzyskaniu niezależności 

od innych osób w funkcjonowaniu w codziennym życiu.  

W placówce wdrożone są indywidualne programy edukacyjno- 

terapeutyczne i indywidualne programy rewalidacyjno- 

wychowawcze. Placówka ściśle współpracuje z rodzicami, 

uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania.  

 

7.Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne  

w Jaszczowie 

Jaszczów 211A, 21-020 Milejów,                                                        

tel. 81 531 54 25, e-mail: comjaszczow@wp.pl 

 

Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Jaszczowie jest ośrodkiem 

wsparcia świadczącym usługi pobytu dziennego oraz  

całodobowego zamieszkiwania z zapewnieniem wyżywienia. 

Z usług Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Jaszczowie mogą 

skorzystać dorosłe osoby niepełnosprawne legitymujące się 

orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności i niekorzystające z form wsparcia w innych 

ośrodkach.  

Centrum wspiera poprzez:  

▪ umożliwienie warunków do niezależnego, samodzielnego  

i godnego funkcjonowania, 



 

▪ poprawę jakości życia w środowisku lokalnym, 

▪ zapewnienie opieki i pomocy adekwatnej do potrzeb  

i możliwości osób, wynikających z ich wieku i stanu 

zdrowia, 

▪ odciążenie faktycznych opiekunów osób 

niepełnosprawnych.  

 

8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej 

Podzamcze 2, 21-010 Łęczna,                                                                         

tel. 81 531 55 78, e-mail: sdsinfo@go2.pl 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy pełni rolę dziennego ośrodka 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

Świadczy pomoc uczestnikom i ich rodzinom oraz pomaga  

w kompensowaniu skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia 

psychicznego m.in. poprzez:  

▪ wsparcie psychologiczne i terapeutyczne, opiekę 

pielęgniarską i rehabilitację fizyczną, udział w terapii 

zajęciowej- indywidualnej lub grupowej oraz udział  

w grupach wsparcia. 

Celem Środowiskowego Domu jest pełna integracja społeczna i 

zawodowa osób po kryzysie psychicznym. 

 

9.Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy 

Janowica 27, 21-070 Cyców,                                                        

tel/fax: 82 567 70 64, e-mail: wtzjanowica@gmail.com 

 

Placówka przeznaczona jest dla osób powyżej 16 roku życia. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej przeznaczone są dla osób 

niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną, które 



 

zakwalifikowane zostały do rehabilitacji w formie terapii 

zajęciowej.  

W warsztatach prowadzona jest rehabilitacja społeczna  

oraz ruchowa. 

W ramach  rehabilitacji społecznej uczestnicy  uczą się 

samodzielnej egzystencji poprzez aktywizację w 7 pracowniach: 

▪ gospodarstwa domowego, kulinarnej, ogrodniczej, 

krawiecko- zabawkarskiej, plastyczno- rękodzielniczej, 

muzycznej, poligraficzno- introligatorskiej, stolarskiej. 

W ramach rehabilitacji ruchowej: 

▪ kinezyterapia miejscowa i ogólna, stymulacja 

sensomotoryczna, stymulacja ruchu, fizykoterapia. 

 

10. Ośrodek Pomocy Społecznej 

Formy wsparcia w ramach Ośrodków Pomocy Społecznej: 

1.Świadczenia rodzinne dla osób niepełnosprawnych:  

▪ Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:  

    -  niepełnosprawnemu dziecku, 

    - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, 

jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku 

do ukończenia 21 roku życia. 

   -  osobie, która ukończyła 75 lat. 

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. wynosi 

215,84 zł miesięcznie. 

 

▪ Świadczenie pielęgnacyjne  

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub 

innej pracy zarobkowej, przysługuje: 



 

- matce albo ojcu, 

- opiekunowi faktycznemu dziecka, 

-  osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,  

w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

-  innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży 

obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania 

opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o 

niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej 

lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku 

ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji 

oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 

dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo 

osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność 

osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do 

ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole  

lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia  

25 roku życia. 

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2021 r. 

wynosi 1971 zł miesięcznie.  

 

▪ Specjalny zasiłek opiekuńczy  

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy  ciąży obowiązek alimentacyjny, a także 

małżonkom, jeżeli: 

- nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub 



 

- rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  w celu 

sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 

orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 

osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału 

na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji. 

O przyznaniu prawa do zasiłku decyduje kryterium dochodowe - 

łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny 

osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie może 

przekroczyć kwoty 764 zł. 

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego od 1 listopada  

2018 r. wynosi 620 zł miesięcznie. 

 

▪ Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego (do 24 r.ż.). 

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia  

i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi miesięcznie: 

- 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 

- 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia  

do ukończenia 24 roku życia. 

2. Świadczenia pieniężne:  

▪ Zasiłek stały- przysługuje: 

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej  

do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, 

jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej; 

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy 

z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej 

dochód, jak również dochód na osobę  



 

w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę  

w rodzinie. 

▪ Zasiłek okresowy -  przysługuje w szczególności  

ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, 

bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień 

do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia 

społecznego: 

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy  

od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 

- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

rodziny. 

▪ Zasiłek celowy  

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane  na zaspokojenie 

niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie 

części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, 

opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, 

drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów 

pogrzebu. 

▪ Specjalny zasiłek celowy 

 Świadczenie  może być przyznane w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających 

kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej 

odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi. 

 

3.Świadczenia niepieniężne:  

▪ usługi opiekuńcze,  

▪ pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,  

▪ specjalistyczne usługi opiekuńcze w ośrodkach 

wsparcia.  

 



 

Ośrodki  Pomocy Społecznej na terenie Powiatu 

Łęczyńskiego:  

▪ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej:  
ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna; tel. 81 531 55 26,  
e-mail: poczta@mops.leczna.pl, 

▪ Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie;  
ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców; tel. 82 56 77 041, 
 e-mail: ops_cycow@poczta.fm 

▪ Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie;  
Ludwin – Kolonia 24, 21 - 075 Ludwin; tel. 81 75 70 337, 
 e-mail: opsludwin@wp.pl 

▪ Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie; 
 ul. Partyzancka 13, 21-020 Milejów; tel. 81 75 72 054,  
e-mail: ops@milejow.pl , opsmilejow@op.pl 

▪ Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie:  
ul. Tysiąclecia 8, 21 - 013 Puchaczów; tel. 81 75 75 068;  
e-mail:opspuchaczow@op.pl 

▪ Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie; 
 Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn; tel. 81 75 78 186;  
e-mail: spiczyngops@wp.pl. 
 
 

Ważne adresy: 
1. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych  ul. Nowogrodzka 1/3/5; 00-513 Warszawa,                                                                
tel. 22 461 60 00; e-mail: sekretariat.bon@mrips.gov.pl 
Strona internetowa: https://www.gov.pl/web/rodzina 
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ 

 
 

2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych ( PFRON) al. Jana Pawła II 13, 
 00-828 Warszawa, tel. 22 50 55 500,  

mailto:ops@milejow.pl
mailto:spiczyngops@wp.pl
mailto:sekretariat.bon@mrpips.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/


 

Oddział Lubelski ul. W. Kunickiego 59, 20-422 Lublin,  

e-mail: lublin@pfron.org.pl   tel. 81 466 76 00, fax: 81 743 88 79,  

Strona internetowa: https://www.pfron.org.pl/ 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/struktura-

organizacyjna/oddzialy-funduszu/oddzial-lubelski/ 

mailto:lublin@pfron.org.pl
https://www.pfron.org.pl/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/struktura-organizacyjna/oddzialy-funduszu/oddzial-lubelski/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/struktura-organizacyjna/oddzialy-funduszu/oddzial-lubelski/

