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CHARAKTERYSTYKA POWIATU CIECHANOWSKIEGO 
 

Powiat ciechanowski położony jest w północno - wschodniej części Polski, w 

granicach tzw. Niziny Północnomazowieckiej i administracyjnie przyporządkowany jest do 

województwa mazowieckiego. Graniczy z 5 powiatami tj.: z mławskim, przasnyskim, 

pułtuskim, płońskim i makowskim i zajmuje obszar 1063 km2 tj. 3% powierzchni 

województwa, z czego miasta zajmują obszar 40 km2, a gminy 1023 km2. Ogółem powiat 

zamieszkuje 89 670 (2018) osób. Powiat tworzą: miasto Ciechanów i gmina miejsko-wiejska 

Glinojeck oraz gminy wiejskie: Ciechanów, Gołymin, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra Górna, 

Regimin i Sońsk. 
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Rys. 1. Mapa Powiatu Ciechanowskiego  

 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU 
 

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego                                  

i bezpieczeństwa obywateli powiatu ciechanowskiego na lata 2020 – 2023, zwany poniżej 

Programem, wyznacza przestrzeń do efektywnej koordynacji, wspierania i wzmacniania 

działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ciechanowskiego.  

W sposób szczególny, realizacja Programu jest ukierunkowana w stronę zapewnienia 

bezpieczeństwa poprzez profilaktykę oraz przezwyciężanie szerokiego spectrum zagrożeń 

współczesnego świata. Realizacja programu ma przyczynić się do wzrostu poziomu 

bezpieczeństwa w wymiarze obiektywnym, ale również zwiększenia subiektywnego poczucia 

bezpieczeństwa oraz rozwoju kompetencji wywierających pozytywny wpływ na stan 

bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ciechanowskiego.  

Podstawą realizacji założeń Programu jest trwała, oparta na zasadach partnerstwa 

współpraca Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek 

organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa na 

terenie powiatu ciechanowskiego. Szczegółowy wykaz instytucji zaangażowanych w 

realizację Programu zawiera kolejny rozdział niniejszego programu.  

Z praw zawartych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawach o 

samorządach terenowych różnych szczebli wynika, że jednym z najważniejszych zadań 

administracji samorządowej jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli. Poczucie 

bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka i warunkiem rozwoju 

społecznego, gospodarczego, rodzinnego i osobistego. Bezpieczeństwo jest również 

wartością, która determinuje charakter ludzkiej działalności. Bezpieczeństwo to także taki 

stan otaczającego nas świata, który pozbawiony jest zagrożeń, których niestety wraz z jego 

rozwojem kulturowo-cywilizacyjnym wyłania się coraz więcej.  

Zagrożenia dotykają wszystkich obszarów życia i mogą być skutecznie likwidowane 

tylko dużym zaangażowaniem i wspólnym wysiłkiem członków społeczeństwa, który 

zdecydowanie wymaga koordynacji. Tylko skoordynowane działania służb państwowych, 
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samorządowych, instytucji, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców mogą doprowadzić 

do wyraźnej poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie całego 

powiatu.  

Wypełniając ustawowy obowiązek zapisany w art. 38a ust. 2 pkt. 3 Ustawy                               

o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 528 ze zm.) 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Ciechanowskiego przedstawia „Powiatowy 

programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli powiatu ciechanowskiego na lata 2020-2023”, który jest kolejnym, szóstym już 

programem, przygotowanym przez wspomnianą komisję. Poprzednie programy obejmowały 

zróżnicowane rodzaje działań, a wyznaczone cele zostały osiągnięte. 

Ponadto, Program jest zgodny z założeniami Rządowego Programu Ograniczania 

Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka 

na lata 2018 – 2020 r. 

Ze względu na wysoki poziom zaangażowania Komendy Powiatowej Policji                                     

w Ciechanowie w realizację celów programowych, szczególnie w zakresie ochrony                                       

i bezpieczeństwa publicznego, obecny program jest również zbieżny z „Priorytetami 

Komendanta Głównego Policji oraz „Strategią Wojewódzką Policji” i wynikającymi z niej 

priorytetami lokalnymi Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. z Radomiu. 

 

REALIZATORZY PROGRAMU 
 

Główną intencją Programu i celem działalności zaangażowanych w jego realizację 

podmiotów jest obiektywne i odczuwalne podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz 

planowanie, monitorowanie i koordynowanie działań w tym zakresie. Program powstał                        

w wyniku współpracy zespołu specjalistów zajmujących się: problematyką bezpieczeństwa, 

prognozowaniem i monitorowaniem zagrożeń oraz działalnością wychowawczą i prewencją. 

Program ma charakter instytucjonalny, ale przede wszystkim ma na celu dobro naszej 

wspólnoty terytorialnej. W jego przygotowaniu i realizacji powinny brać udział instytucje, 

organizacje i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo jak również mieszkańcy powiatu 

ciechanowskiego.  
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Do realizacji programu zostały zaangażowane następujące instytucje: 

• KOMENDA POWIATOWA POLICJI W CIECHANOWIE 

• STRAŻ MIEJSKA W CIECHANOWIE 

• KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CIECHANOWIE 

• POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W CIECHANOWIE 

• POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CIECHANOWIE 

• BIURO DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W CIECHANOWIE 

• POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CIECHANOWIE 

• POWIATOWA RADA BRD   

• POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W CIECHANOWIE 

• SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE 

• 5 MAZOWIECKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ W CIECHANOWIE 

• WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWA 

POWIATOWEGO W CIECHANOWIE (koordynacja realizacji programu) 

 

OBSZARY REALIZACJI PROGRAMU 
 

Ze względu na charakter współczesnych zagrożeń, w celu zapewnienia wysokiego 

poziomu efektywności programu, biorąc pod uwagę powyższe czynniki i uwzględniając 

dotychczasowe doświadczenie z realizacji wcześniejszych programów, a także opinie                                

i informacje przekazane przez jednostki wykonujące zadania na rzecz bezpieczeństwa, 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku uznała, że Program na lata 2020-2023 powinien 

koncentrować się i obejmować problemy w następujących obszarach:  

• BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ 

• BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 

• BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 

• BEZPIECZEŃSTWO SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNE 

• BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE 

• CYBERBEZPIECZEŃSTWO 
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CELE PROGRAMU 

 

Nadrzędnym celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego mieszkańcom powiatu ciechanowskiego poprzez inicjowanie, koordynację                    

i wzmacnianie działań w przedmiotowym zakresie we wszystkich wyżej wymienianych 

obszarach.  

Realizacja celu głównego jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego mieszkańcom powiatu ciechanowskiego poprzez koordynację, wspieranie                            

i wzmacnianie działań w przedmiotowym zakresie we wszystkich wyżej wymienianych 

obszarach na terenie powiatu ciechanowskiego będzie możliwa poprzez realizację celów 

cząstkowych wyznaczonych w poszczególnych obszarach. W wyniku propozycji 

przedstawionych przez poszczególne podmioty biorące udział w realizacji programu 

wyznaczone zostały następujące cele do osiągnięcia: 

• wzrost poziomu bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w obiektach użyteczności 

publicznej, 

• wzrost poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

• wzrost poziomu bezpieczeństwa pożarowego, 

• wzrost poziomu bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego, 

• wzrost poziomu bezpieczeństwa społecznego,  

• wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa. 

 

W celu osiągniecia trwałego wzrostu poziomu bezpieczeństwa w miejscach publicznych                 

i w obiektach użyteczności publicznej zostaną zrealizowane następujące zadania:  

1. działania prewencyjne, zwiększenie liczby umundurowanych patroli w miejscach              

o najwyższym zagrożeniu przestępczością, 

2. zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych, niemasowych i meczy piłki 

nożnej, 
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3. podniesienie efektywności w zakresie zabezpieczenia imprez masowych na terenie 

miasta i powiatu, 

4. kształtowanie postaw społecznych jednoznacznie negujących przestępstwo, 

5. Zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich, 

6. ograniczenie zjawiska spalania odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią 

odpadów oraz stosowania w instalacjach grzewczych niedozwolonych paliw, 

7. poprawa stanu czystości i przestrzegania obowiązujących przepisów porządkowych, 

8. ograniczenie dewastacji mienia społecznego. 

Niewątpliwie duży wpływ na poziom bezpieczeństwa w miejscach publicznych                                       

i w obiektach użyteczności publicznej mają działania Powiatowej Komendy Policji                                      

w Ciechanowie, dlatego Program poświęca wiele uwagi działalności tej instytucji. Ważnym 

elementem tej działalności jest możliwość nawiązania kontaktu z tą instytucją poprzez 

wykorzystanie ogólnodostępnej – Aplikacji Moja Komenda, narzędzia zawierającego dane 

kontaktowe wszystkich dzielnicowych. Dzielnicowy poprzez stały kontakt z członkami 

lokalnej społeczności, współpracę z samorządem, organizacjami i instytucjami jest w stanie 

na bieżąco reagować na zagrożenia występujące w jego rejonie służbowym jak również 

podnosić poziom zaufania społecznego przez co wzmacniany jest pozytywny wizerunek 

Policji.  

Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w obiektach użyteczności publicznej zależy 

również od zabezpieczenia imprez masowych. Kwestie bezpieczeństwa imprez masowych 

znajdowały się również w poprzednim programie, niemniej jednak jest to temat wciąż 

aktualny. W dalszym ciągu w skali kraju dochodzi do wielu zdarzeń z udziałem chociażby 

kibiców piłkarskich. Imprezy masowe nie tylko te sportowe, gromadzą w jednym miejscu                         

i czasie znaczną liczbę ludzi, co samo w sobie powoduje, że nawet drobne incydenty takie jak 

zakłócenia porządku, pożary, awarie techniczne mogą wpływać na bezpieczeństwo wielu 

osób.     
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Komisja dużo uwagi poświęciła bezpieczeństwu w ruchu drogowym, ponieważ nie tylko 

na terenie powiatu ciechanowskiego, ale również w skali całego kraju, najwięcej osób ginie                 

w wyniku zdarzeń drogowych. W tym obszarze jest ciągle wiele do zrobienia i poprawienia. 

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń polskich dróg są nietrzeźwi kierujący oraz tzw. „piraci 

drogowi”, czyli osoby, które podczas jazdy pojazdami w znaczący sposób ignorują                                        

i przekraczają przepisy kodeksu drogowego, stwarzając zagrożenie dla innych użytkowników 

drogi. W celu osiągniecia trwałego wzrostu poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

zostaną zrealizowane następujące zadania:  

1. poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i podejmowanie działań edukacyjnych                  

w tym zakresie, 

2. ograniczanie ilości wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, 

3. poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkoły i do domu, 

4. edukacja w celu kształtowania świadomego uczestnika ruchu drogowego, 

respektującego prawa innych uczestników tego ruchu, 

5. edukacja młodzieży w celu kształtowania świadomego uczestnika ruchu drogowego, 

respektującego prawo i szanującego prawa innych uczestników ruchu drogowego. 

 

Bezpieczeństwo pożarowe to zagadnienie, któremu program poświęca również wiele 

uwagi. Ta sfera również dotyczy bezpośrednio życia i zdrowia mieszkańców powiatu 

ciechanowskiego, a instytucją wiodącą w tym zakresie jest Komenda Powiatowa Państwowej 

Straży Pożarnej w Ciechanowie. Zadania z tego obszaru dotyczą głównie szeroko rozumianej 

profilaktyki z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, propagowania stosowania zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, monitorowania stanu bezpieczeństwa w obiektach przemysłowych i 

użyteczności publicznej oraz poprawy świadomości obywateli. W celu osiągniecia trwałego 

wzrostu poziomu bezpieczeństwa pożarowego zostaną zrealizowane następujące zadania:  

1. popularyzowanie przedsięwzięć i programów profilaktycznych w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej kierowanych do dzieci i młodzieży, 
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2. monitorowanie stanu bezpieczeństwa w obiektach przemysłowych i użyteczności 

publicznej, 

3. prowadzenie szkoleń, inspekcji gotowości operacyjnej i narad z udziałem podmiotów 

KSRG. 

 

W celu osiągniecia trwałego wzrostu poziomu bezpieczeństwa sanitarno – 

epidemiologicznego zostaną zrealizowane następujące zadania:  

1. kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań zdrowotnych, w tym podnoszenie 

poziomu świadomości w zakresie stosowania dopalaczy i narkotyków, 

2. przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi wśród młodzieży, 

3. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków podczas wypoczynku zimowego                                    

i letniego dzieci i młodzieży. 

4. ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 

powodowanych kwestionowaną jakością wody przeznaczonej do spożycia                                        

i wykorzystywanej do kąpieli, 

5. kształtowanie postaw prozdrowotnych i edukacja zdrowotna mieszkańców miasta                 

i powiatu ciechanowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki chorób 

zakaźnych  

6. integracja młodzieży Szkół Promocji Zdrowia z terenu województwa mazowieckiego. 

Kształtowanie postaw prozdrowotnych w zakresie profilaktyki udarów mózgu, 

7. prowadzenie badań profilaktycznych na terenie miasta i powiatu ciechanowskiego, 

8. integracja młodzieży Szkół Promocji Zdrowia z terenu województwa mazowieckiego. 

Kształtowanie postaw prozdrowotnych w zakresie profilaktyki udarów mózgu. 

 

W celu osiągniecia trwałego wzrostu poziomu bezpieczeństwa społecznego zostaną 

zrealizowane następujące zadania:  
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1. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się                 

do życia, młodzieży opuszczającej zastępcze formy opieki, schroniska dla nieletnich, zakłady 

poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, 

młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 

2.  stworzenie wielokierunkowego systemu wspierania rodziny w kryzysie, 

3. stworzenie wielokierunkowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

4. poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne dla osób z problemem uzależnień, 

przemocy oraz zagrożonych tymi problemami, 

5. współpraca z ośrodkami lecznictwa odwykowego, 

6. poradnictwo prawne dla osób z rodzin z problemem uzależnień, przemocy, 

7. poradnictwo psychologiczne dla osób z rodzin z problemem uzależnień, przemocy, 

8. realizacja szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych z dziedziny 

przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy i agresji rówieśniczej, 

9. realizacja szkoleń z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy i agresji 

rówieśniczej, 

10. szkolenia w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych usytuowanych 

na terenie Ciechanowa, 

11. realizacja projektów profilaktycznych we współpracy z zainteresowanymi 

instytucjami, organizacjami i podmiotami, 

12. propagowanie i przekazywanie wiedzy i zasad związanych z BLS i pierwszą pomocą 

wśród mieszkańców miasta i powiatu. 

 

W programie szczególny nacisk został położony na aspekt zwalczania patologii                                        

i aspołecznych zachowań, które są źródłem wielu przestępstw i innych czynów zabronionych 

oraz zjawisk wpływających na bezpieczeństwo publiczne. Największe zagrożenia społeczne 

wynikają głównie z alkoholizmu, narkomanii i innych uzależnień, a także szeroko rozumianej 

przemocy domowej. Alternatywą dla tego typu zachowań i sposobem na ich zapobieganie, 
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jest tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania,                           

a także promowanie bezpiecznych zachowań zdrowotnych. Dlatego w tym obszarze                                 

w programie znalazło się najwięcej zadań i przedsięwzięć oraz najwięcej podmiotów jest 

zaangażowanych w ich realizację. 

W celu osiągniecia trwałego wzrostu poziomu cyberbezpieczeństwa zostaną 

zrealizowane zadania mające na celu przeciwdziałanie różnorodnym formom 

cyberprzestępczości i promowanie bezpiecznych zachowań w Internecie.  W toku 

przedmiotowej działalności profilaktycznej zostaną uwzględnione zróżnicowane 

uwarunkowania demograficzne i technologiczne. Zadania w tym obszarze będą obejmować: 

1.  Działalność profilaktyczno-edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i seniorów                 

w zakresie podniesienia świadomości prawnej, wyrobienia właściwych postaw                                   

i zachowań poprzez prowadzenie szkoleń, prelekcji i pogadanek w szkołach, Kołach 

Gospodyń Wiejskich, Powiatowym Uniwersytecie Trzeciego Wieku, 

2. edukacja rodziców i nauczycieli pracujących z dziećmi w zakresie zasad 

bezpieczeństwa dzieci w Internecie, 

3. podejmowanie działań mających na celu uświadomienie społeczeństwu przestępstw 

internetowych m.in. obrocie gospodarczym, 

4. przeciwdziałanie zjawiskom cyberprzemocy w Internecie. 

Ponadto, realizacja zadań określonych w programie przyczyni się do osiągnięcia celów 

pośrednich do których można zaliczyć:  

• ukształtowanie wśród mieszkańców powiatu ciechanowskiego umiejętności 

wzmacniających poczucie bezpieczeństwa oraz poczucia odpowiedzialności za jego 

poziom, 

• popularyzację wzorów bezpiecznych zachowań w życiu codziennym, 

• wzrost zaufania społecznego do instytucji zaangażowanych w realizację Programu i 

ich przedstawicieli. 

Obszary działania i zadania określone w Programie zostały zarekomendowane przez Członków 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
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CHARAKTERYSTYKA OPERACYJNA PROGRAMU 
 

Do każdego z powyżej wyznaczonych celów przyporządkowane zostały nie tylko 

zadania, ale także sposoby ich realizacji oraz podmioty (wiodące i współrealizujące) 

odpowiedzialne za ich wykonywanie. Całokształt tych informacji ujęty został w ramy 

harmonogramu zawierającego również terminy realizacji poszczególnych zadań. 

Przedmiotowy harmonogram stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Programu.    

Zapewnienie bezpieczeństwa we wszystkich wymienionych powyżej obszarach jest 

procesem długofalowym, zorganizowanym, wymagającym wykształcenia mechanizmów, 

które zapewnią mieszkańcom poczucie porządku i spokoju. Przy jego kształtowaniu 

konieczna jest konsekwencja i zdecydowanie jak również wypracowanie strategii 

postępowania. Wymaga to podejmowania, obok działań represyjnych, długoterminowych 

działań prewencyjnych i wychowawczych. Wspólne skoordynowane działania różnych 

instytucji i organizacji oraz mieszkańców mogą doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa w 

powiecie. Zaangażowanie społeczne stanowi znaczące wsparcie dla wszystkich służb i 

instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Wyznaczone zadania wymagają 

kompleksowego współdziałania administracji samorządowej, powiatowych służb, inspekcji, 

straży, organizacji społecznych, ale przyczynią się również do zrozumienia faktu, że wszyscy 

są współodpowiedzialni za bezpieczeństwo mieszkańców powiatu ciechanowskiego. 

KOORDYNACJA, MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU 
 

KOORDYNACJA PROGRAMU: Za koordynację realizacji programu odpowiada Wydział 

Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Ciechanowie                                     

w porozumieniu z Powiatową Komisją Bezpieczeństwa i Porządku. 

MONITORING PROGRAMU: Ze względu na długookresowy termin realizacji Programu. 

Przyjęto okresową ocenę stopnia realizacji programu co najmniej raz w roku. Podmioty 

odpowiedzialne za wykonanie określonych zadań w programie przedkładać będą Staroście 

Ciechanowskiemu roczne sprawozdania ze sposobu realizacji tych zadań najpóźniej do dnia          

31 stycznia roku następnego. Oceny realizacji programu dokonuje Komisja Bezpieczeństwa                           

i Porządku. 
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EWALUACJA PROGRAMU: W celu pomiaru efektywności osiągniecia wybranych celów 

programu zostaną przeprowadzone badania ankietowe wśród mieszkańców powiatu 

ciechanowskiego. Raport z tych badań będzie stanowił oddzielne opracowanie.  

 

PODSUMOWANIE 
 

Program posiada otwarty i dynamiczny charakter. Ze względu na wielość, złożoność                  

i komplementarność założeń programowych, może on ulegać bieżącej aktualizacji na każdym 

etapie jego realizacji. Ponadto, Program może podlegać również nowelizacji, szczególnie w 

przypadku wypracowania nowych rozwiązań. Dzięki otwartej formule może on być 

rozbudowany o nowe przedsięwzięcia i uwzględnić nowe zagrożenia zaistniałe w obszarach 

szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ciechanowskiego.  

W przypadku konieczności dokonania zmian w Programie. Projekt zmian zostanie 

przygotowany przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku i przedłożony Radzie Powiatu 

Ciechanowskiego do uchwalenia.   

Finansowanie zadań przedstawionych w Programie odbywa się w ramach budżetów 

własnych i planów finansowych podmiotów biorących udział w jego realizacji. Możliwe jest 

także finansowanie działań programowych ze środków pozyskanych przez podmioty 

realizujące Program w formie różnego rodzaju dotacji z funduszy krajowych lub unijnych.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1  
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