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Gminna pomoc spo³eczna – æwieræ wieku transformacji

Streszczenie: Artyku³ poœwiêcony jest refleksji nad dwudziestopiêcioleciem funkcjonowania pomocy
spo³ecznej w strukturach odrodzonego samorz¹du gminnego. Najpierw ogólnie zosta³o ukazane znacze-
nie procesów decentralizacji we wspó³czesnej pomocy spo³ecznej. Nastêpnie przedstawiono pokrótce
polskie doœwiadczenia gminnej pomocy spo³ecznej, siêgaj¹ce uchwalonej w 1923 roku ustawy o opiece
spo³ecznej. W dalszej kolejnoœci zaprezentowana zosta³a kluczowa rola ustawy o pomocy spo³ecznej
z 29 listopada 1990 roku, skutki reformy administracyjnej wdro¿onej 1 stycznia 1999 roku oraz aktualne
wyzwania stoj¹ce przed gminn¹ pomoc¹ spo³eczn¹.
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D
wudziestopiêciolecie restytucji samorz¹du terytorialnego w Polsce to zarazem ju-
bileusz odrodzonej gminnej pomocy spo³ecznej. Tak jak podstawow¹ jednostk¹

samorz¹du terytorialnego jest gmina, tak te¿ podstawow¹ struktur¹ publicznej pomo-
cy spo³ecznej jest oœrodek pomocy spo³ecznej obligatoryjnie tworzony na szczeblu
samorz¹du gminnego. Najbardziej charakterystyczn¹ cech¹ gminnej pomocy spo³ecz-
nej jest próba sprostania realizacji zadañ ustawowo okreœlonych jako w³asne, przy
jednoczesnym spe³nianiu funkcji wykonawcy zadañ zleconych z zakresu administracji
rz¹dowej. Warto poœwiêciæ uwagê temu problemowi w³aœnie w kontekœcie rozwa¿añ
nad doœwiadczeniami polskiej samorz¹dnoœci terytorialnej, gdy¿ jak ujêli to w tytule
jednego ze swych tekstów Piotr B³êdowski i Pawe³ Kubicki pomoc spo³eczna jest
g³ówn¹ instytucj¹ socjaln¹ na szczeblu lokalnym (B³êdowski, Kubicki, 2009). W przed-
³o¿eniu ukazane zostanie najpierw ogólnie znaczenie procesów decentralizacji we
wspó³czesnej pomocy spo³ecznej. Nastêpnie przedstawione zostan¹ pokrótce polskie
doœwiadczenia gminnej pomocy spo³ecznej, siêgaj¹ce uchwalonej w 1923 roku ustawy
o opiece spo³ecznej. W dalszej kolejnoœci zaprezentowana bêdzie kluczowa rola usta-
wy o pomocy spo³ecznej z 29 listopada 1990 roku, skutki reformy administracyjnej
wdro¿onej 1 stycznia 1999 roku oraz aktualne wyzwania dla gminnej pomocy spo³ecznej.

1. Decentralizacja w pomocy spo³ecznej

Pomoc spo³eczna jest instytucj¹ œciœle zwi¹zan¹ ze strukturami wspó³czesnych pañstw
rozwiniêtych, nazywanych zwykle welfare states. Ich istot¹ jest bowiem publiczna odpo-
wiedzialnoœæ za zapewnienie zaspokojenia niezbêdnych potrzeb ¿yciowych obywateli,
którzy nie mog¹ uczyniæ tego we w³asnym zakresie lub z pomoc¹ swoich bliskich.
W szerszym ujêciu, proponowanym choæby przez Waltera A. Friedlandera pomoc
spo³eczna pojmowana jest jako zorganizowany systemem „œwiadczeñ i instytucji spo-
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³ecznych maj¹cych za zadanie dopomóc jednostkom i grupom w osi¹gniêciu zadowa-
laj¹cego poziomu ¿ycia, stanu zdrowia, stosunków osobistych i spo³ecznych, co pozwoli
w pe³ni rozwin¹æ im mo¿liwoœci, oraz bêdzie sprzyja³o pomyœlnoœci, pozostaj¹c w har-
monii z potrzebami ich rodzin i otoczenia” (cyt. za: Skidmore, Thackeray, 1996,
s. 15–16). W wê¿szym ujêciu z kolei pomoc spo³eczna rozumiana jest jako „katalog dóbr
(zasi³ki, pomoc w naturze, us³ugi) œwiadczonych przez w³aœciwe organizacje, przede
wszystkim publiczne, osobom, które znajduj¹ siê w trudnej sytuacji ¿yciowej i w zwi¹zku
z tym potrzebuj¹ pomocy” (KaŸmierczak, 2000, s. 144). Niew¹tpliwie jednak mamy do
czynienia w tym przypadku z instytucj¹ polityki spo³ecznej pañstwa, co wprost zosta³o
zapisane w art. 2 ust. 1 obowi¹zuj¹cej obecnie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomo-
cy spo³ecznej. Ma byæ ona realizowana we wspó³pracy z organizacjami spo³ecznymi, po-
zarz¹dowymi, Koœcio³ami i innymi zwi¹zkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi
i prawnymi (art. 2 ust. 2), ale za organizacjê systemu pomocy spo³ecznej pozostaje odpo-
wiedzialne pañstwo. W konsekwencji przyjmuje ono na siebie finansowanie zadañ uzna-
nych za konieczne do realizacji w sferze pomocy spo³ecznej, a ponadto sprawuje nadzór
i kontrolê nad organami i podmiotami wykonuj¹cymi zadania pomocy spo³ecznej. Obok
organów administracji rz¹dowej odpowiedzialnoœæ za pomoc spo³eczn¹ spoczywa g³ów-
nie na jednostkach samorz¹du terytorialnego. Mo¿na zatem za Wojciechem Maciejko
powiedzieæ, ¿e takie formalnoprawne umocowanie pomocy spo³ecznej powoduje, i¿ ma
ona charakter instytucji publicznej (Maciejko, 2009, s. 29–30).

Zdecentralizowany charakter pomocy spo³ecznej traktowany jest jako g³ówna cecha
charakterystyczna tej instytucji. Choæ bowiem istnieje wiele zró¿nicowanych modeli po-
mocy spo³ecznej, to jednak wspólne dla nich jest, ¿e „pomoc spo³eczna pozostaje w gestii
w³adz lokalnych, co powoduje, ¿e w jednym pañstwie mo¿e funkcjonowaæ od kilku
do kilkudziesiêciu ró¿nych systemów œwiadczeñ opiekuñczych” (Ksiê¿opolski, 1999,
s. 180). Zró¿nicowania mog¹ zatem istnieæ nie tylko pomiêdzy poszczególnymi pañstwa-
mi, ale tak¿e wewn¹trz nich. Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e zdecentralizowaniu admini-
strowania zadaniami niekoniecznie towarzyszyæ musi decentralizacja ich finansowania
i odwrotnie. Nawet jednak dalece zdecentralizowana pomoc spo³eczna pozostaje nadal
instytucj¹ publiczn¹ (Kamiñski, 2012, s. 80).

Pojêcie decentralizacji w pomocy spo³ecznej oznaczaæ mo¿e jednak¿e ró¿ne rodzaje
konkretnych dzia³añ, realizowane na ró¿nych poziomach funkcjonowania pañstwa
i wprowadzane przy u¿yciu ró¿norodnych strategii. Doœæ wnikliw¹ analizê tych ró¿nych
ujêæ i wymiarów decentralizacji przeprowadzi³ miêdzy innymi Jerzy Krzyszkowski
(2005, s. 89–98) i do jego ustaleñ wypada odwo³aæ siê w tej czêœci niniejszego tekstu.
W najogólniejszym ujêciu, decentralizacja oznacza zatem proces, w ramach którego
œwiadczenia i us³ugi socjalne przenoszone s¹ ze szczebla rz¹du centralnego na mniejsze,
lokalne w³aœnie jednostki administracji czy agencje w przekonaniu, ¿e znajduj¹ siê one
bli¿ej adresatów tych œwiadczeñ i us³ug. W praktyce tak rozumiana decentralizacja w sfe-
rze socjalnej mo¿e oznaczaæ: a) lokalizacjê us³ug na ni¿szym poziomie; b) integracjê tych
us³ug w sensie œwiadczenia ich przez jedn¹ lokaln¹ jednostkê administracyjn¹; c) delego-
wanie w³adzy zarz¹dzaj¹cej i zwi¹zanej z ni¹ odpowiedzialnoœci jak najbli¿ej „pierwszej
linii” oraz d) demokratyzacjê w³adzy lokalnej, przez co nale¿y rozumieæ przekazanie
spo³ecznoœciom lokalnym w³adzy politycznej. Efektem decentralizacji powinno byæ
sprawniejsze rz¹dzenie, zwiêkszenie kontroli spo³ecznej nad w³adz¹, kszta³towanie wiê-
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kszej odpowiedzialnoœci za w³asne sprawy w spo³ecznoœciach lokalnych oraz zdjêcie
z pañstwa troski o sprawy spo³eczne (Ibidem, s. 89). W tym ostatnim przypadku pomoc
spo³eczna pozostaje instytucj¹ polityki pañstwa, ale zmienia siê szczebel, na którym spo-
czywa bezpoœrednia odpowiedzialnoœæ za realizacjê celów tej polityki.

2. Polskie doœwiadczenia (tradycje) gminnej pomocy spo³ecznej

W odniesieniu do polskiej pomocy spo³ecznej mo¿na zasadnie mówiæ o istnieniu
pewnych tradycji decentralizacyjnych. Siêgaj¹ one uchwalonej 16 sierpnia 1923 roku
ustawy o opiece spo³ecznej, choæ jak s³usznie zauwa¿a Dariusz Zalewski „w ujêciu histo-
rycznym, instytucje opieki i pomocy spo³ecznej zawsze kszta³towa³y siê w œrodowiskach
lokalnych jako dobrze osadzone w lokalnych realiach (systemach wartoœci, strukturze
interesów) regu³y gry maj¹ce s³u¿yæ zarówno interesom wspólnoty, jak i znajduj¹cym siê
w potrzebie jednostkom” (2005, s. 81). Podstaw¹ jednak¿e tworzenia systemu wsparcia
potrzebuj¹cych w skali ogólnokrajowej, ze wskazaniem zakresu odpowiedzialnoœci pañ-
stwa oraz w³adz lokalnych by³a w istocie dopiero przywo³ana ustawa z 1923 roku. Obo-
wi¹zki zwi¹zane z bezpoœrednim wykonywaniem zadañ z zakresu opieki spo³ecznej
zosta³y w niej przypisane zwi¹zkom komunalnym, a wœród nich kluczow¹ rolê odgrywaæ
mia³y gminy. Zgodnie z art. 5 tej¿e ustawy „gminy wiejskie i miasta, nie wydzielone ze
zwi¹zku komunalnego powiatowego, sprawuj¹ zasadniczo opiekê pozazak³adow¹, za-
k³adow¹ zaœ o tyle, o ile fundusze gminne pozwol¹ na za³o¿enie i utrzymanie zak³adu”.
Miasta wydzielone ze zwi¹zku powiatowego mia³y sprawowaæ zarówno opiekê za-
k³adow¹, jak i pozazak³adow¹. Rol¹ zwi¹zków powiatowych mia³o byæ uzupe³nianie
i wspieranie gmin w realizacji zadañ opiekuñczych, zaœ rol¹ wojewódzkich zwi¹zków
komunalnych uzupe³nianie opieki sprawowanej przez zwi¹zki komunalne i miasta wy-
dzielone ze zwi¹zków komunalnych. Prawo do opieki ze strony gminy nabywa³ ten, kto
mieszka³ na terenie gminy co najmniej jeden rok (art. 8). Utrata zaœ prawa do opieki by³a
skutkiem nabycia go w innej gminie lub nieuzasadnionej trwa³ej jednorocznej nieobec-
noœci na terenie gminy (art. 9).

Znacz¹c¹ kwesti¹ by³o finansowanie zadañ opieki spo³ecznej. Koszty te w myœl usta-
wy powinny byæ pokrywane przede wszystkim z bud¿etów zwi¹zków komunalnych
(art. 16). Warto w zwi¹zku z tym przytoczyæ w dos³ownym brzmieniu art. 17 ustawy:
„w razie uchylenia siê zwi¹zków komunalnych od wstawienia do bud¿etu lub uchwalenia
poza nim wydatków, do których pokrycia s¹ w myœl niniejszej ustawy zobowi¹zane,
wprowadzi w³adza nadzorcza, na wniosek w³aœciwego organu Ministerstwa Pracy i Opie-
ki Spo³ecznej, odpowiednie kwoty do bud¿etów odnoœnych zwi¹zków komunalnych.
W przypadkach wyj¹tkowych, gdy zwi¹zki samorz¹dowe nie s¹ w finansowej mo¿noœci
wype³niaæ obowi¹zków z ustawy niniejszej wynikaj¹cych, Minister Opieki Spo³ecznej
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnêtrznych i Ministrem Skarbu udziela na wnio-
sek w³aœciwego wojewody odpowiedniej subwencji z funduszów pañstwowych na po-
krycie tych potrzeb”. Tak wiêc ustawa uwzglêdnia mo¿liwoœæ wyst¹pienia sytuacji,
w których œrodki bud¿etowe w³adz lokalnych mog¹ nie wystarczyæ dla pokrycia niezbêd-
nych wydatków na zadania na³o¿one ustaw¹. Innym, obok wspomnianej subwencji, roz-
wi¹zaniem maj¹cym wesprzeæ zwi¹zki komunalne w realizacji zadañ jest mo¿liwoœæ
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³¹czenia cia³ samorz¹dowych. Zgodnie z art. 19 „dla ul¿enia swym obowi¹zkom opiekuñ-
czym, tudzie¿ dla skuteczniejszego sprawowania opieki spo³ecznej, mog¹ dobrowolnie
³¹czyæ siê we wspóln¹ jednostkê administracyjno-opiekuñcz¹ gminy tego samego zwi¹z-
ku komunalnego powiatowego, gminy ró¿nych zwi¹zków komunalnych powiatowych
oraz ró¿ne zwi¹zki komunalne powiatowe”.

Sposób finansowania zadañ opieki spo³ecznej, czyli de facto scedowanie tej odpowie-
dzialnoœci ca³kowicie na poziom zwi¹zków komunalnych stanowi³ jedn¹ z przyczyn
trudnoœci z pe³n¹ ich realizacj¹. Podobnie jak dzisiaj, zró¿nicowanie poszczególnych jed-
nostek samorz¹dowych pod wzglêdem ich zamo¿noœci w decyduj¹cy sposób wp³ywa na
zakres i jakoœæ wype³niania zadañ. Jednak¿e zwraca siê uwagê tak¿e na inne przyczyny
tego stanu rzeczy w odniesieniu do funkcjonowania omawianej tu ustawy. Otó¿, istotn¹
rolê w ówczesnym systemie opieki spo³ecznej w³aœnie na poziomie lokalnym mieli do
odegrania tzw. opiekunowie spo³eczni. Nie byli to jednak profesjonalni pracownicy ad-
ministracji lokalnej, lecz swego rodzaju osoby zaufania spo³ecznego, które nie pobiera³y
wynagrodzenia z tytu³u wykonywania obowi¹zków na rzecz gmin. Z jednej strony mia³o
to zapewniaæ lepsze rozeznanie potrzeb socjalnych, ale z drugiej pozwoliæ te¿ na du¿y
stopieñ indywidualizacji œwiadczeñ. Ta jednak oparta by³a o uznaniowoœæ opiekuna
spo³ecznego. Móg³ on zatem odmówiæ przyznania œwiadczenia lub te¿ przyznaæ je w mi-
nimalnej wysokoœci, wedle doœæ swobodnie wybranych, nieokreœlonych formalnie kry-
teriów. Nie bez znaczenia jest te¿ fakt, ¿e w wielu gminach opiekunowie spo³eczni
w ogóle nie podjêli dzia³alnoœci (Zalewski, 2005, s. 82–84).

Innym doœæ wa¿nym aspektem funkcjonowania lokalnej opieki spo³ecznej w dwu-
dziestoleciu miêdzywojennym by³o umo¿liwienie, a nawet promowanie wspó³pracy ad-
ministracji lokalnej z podmiotami, które wspó³czeœnie okreœlamy mianem organizacji
pozarz¹dowych. Jak zwraca uwagê Jerzy Krzyszkowski, do g³ównych zasad prawa so-
cjalnego w II Rzeczypospolitej obok powszechnoœci dostêpu i obligatoryjnoœci œwiadczeñ
zaliczyæ trzeba uspo³ecznienie, rozumiane w³aœnie jako wspó³praca sektora publicznego
z organizacjami pozarz¹dowymi (Krzyszkowski, 2005, s. 52). Organizacje te mia³y szcze-
gólnie znacz¹cy udzia³ w organizacji zak³adowej opieki dla dzieci i m³odzie¿y, ale gene-
ralnie w po³owie lat trzydziestych ubieg³ego wieku „zdecydowana wiêkszoœæ – 2/3
wychowanków i pensjonariuszy – korzysta³a ze wsparcia sektora pozarz¹dowego, a jedy-
nie oko³o 1/3 z bezpoœredniej opieki i pomocy organizowanej przez zwi¹zki komunalne
(Zalewski, 2005, s. 75). Jak wynika z danych statystycznych dotycz¹cych struktury fi-
nansowania organizacji pozarz¹dowych, wa¿n¹, choæ nie szczególnie znacz¹c¹ pozycjê
w ich bud¿etach, stanowi³y subwencje zwi¹zków komunalnych (Ibidem, s. 206). Nie by³a
to zatem wspó³praca tak zinstytucjonalizowana jak odbywa siê to wspó³czeœnie (np. po-
przez zlecanie zadañ w drodze konkursu ofert), niemniej jednak udzia³ tych podmiotów
w systemie opieki spo³ecznej niew¹tpliwie odci¹¿a³ zwi¹zki komunalne zarówno w wy-
miarze organizacyjnym, jak i finansowym.

3. Kluczowa rola ustawy o pomocy spo³ecznej z 29 listopada 1990 roku

W okresie tzw. Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie funkcjonowa³ de facto sa-
morz¹d terytorialny we w³aœciwym rozumieniu tego pojêcia. Równie¿ pomoc spo³eczna
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(opieka spo³eczna) by³a zmarginalizowana. Znacz¹ca zmiana tej sytuacji przypada na
czas przemian ustrojowych zapocz¹tkowanych w 1989 roku. Pojawienie siê nowej usta-
wy z zakresu zabezpieczenia spo³ecznego ma zwi¹zek nie tylko z koniecznoœci¹ zorgani-
zowania systemu wsparcia dla osób i rodzin najbardziej poszkodowanych w wyników
doœæ gwa³townej i radykalnej zmiany zasad funkcjonowania polskiej gospodarki. Za-
pewne koniecznoœæ z³agodzenia bolesnych reform wymusi³a uchwalenie nowych prze-
pisów i zmianê swoistej filozofii zabezpieczenia spo³ecznego z „opieki”, która by³a
umocowana w nazwie ustawy z 1923 roku na „pomoc”, która znalaz³a siê w nazwie no-
wej ustawy uchwalonej 29 listopada 1990 roku. Trzeba jednak widzieæ tê ustawê tak¿e
w kontekœcie przyjêtej 8 marca 1990 roku ustawy o samorz¹dzie gminnym. Ona to bo-
wiem w art. 7 ust. 1, p. 6 stwierdza³a, ¿e nale¿¹ce do zadañ w³asnych gminy zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty obejmuje sprawy pomocy spo³ecznej, a w tym oœrodków
i zak³adów opiekuñczych. Natomiast ustaw¹ z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadañ
i kompetencji okreœlonych w ustawach szczególnych pomiêdzy organy gminy a organy
administracji rz¹dowej oraz o zmianie niektórych ustaw dokonano zmian w obowi¹zu-
j¹cej jeszcze formalnie ustawie z 1923 roku. Cytowany ju¿ art. 5 tej ustawy okreœlaj¹cy
zadania gminy otrzyma³ brzmienie: „gminy sprawuj¹ opiekê œrodowiskow¹ (pozaza-
k³adow¹) w ramach zadañ w³asnych i zleconych; w ramach zadañ w³asnych udzielaj¹
zasi³ków celowych œwiadczeñ niepieniê¿nych oraz utrzymuj¹ bazê materialno-techniczn¹
oœrodków pomocy spo³ecznej, a tak¿e zak³adaj¹ i utrzymuj¹ ¿³obki i inne zak³ady opiekuñ-
cze o zasiêgu lokalnym; w ramach zadañ zleconych gminy udzielaj¹ zasi³ków sta³ych
i okresowych oraz finansuj¹ wynagrodzenie pracowników socjalnych”. Ta objêtoœciowo
niewielka zmiana wprowadzi³a do systemu instytucjê oœrodka pomocy spo³ecznej i funk-
cjonuj¹cy do dziœ – choæ w innych proporcjach – podzia³ zadañ na w³asne i zlecone.

Fundamentem nowoczesnej pomocy spo³ecznej, a zarazem podstaw¹ jej decentraliza-
cji i ulokalnienia sta³a siê uchwalona 29 listopada 1990 roku ustawa o pomocy spo³ecz-
nej. Zgodnie z art. 9 tej¿e ustawy obowi¹zek wykonania zadañ pomocy spo³ecznej
spoczywa na gminie oraz na administracji rz¹dowej w zakresie okreœlonym ustawami.
Gmina nie mo¿e odmówiæ pomocy osobie potrzebuj¹cej, nawet gdy istnieje obowi¹zek
osób fizycznych lub prawnych do zaspokojenia jej niezbêdnych potrzeb ¿yciowych. Czêœæ
zadañ w³asnych przypisanych gminie mia³a charakter obligatoryjny, zaœ czêœæ fakulta-
tywny. Do obowi¹zkowych zaliczono udzielanie schronienia, posi³ku i niezbêdnego
ubrania osobom tego pozbawionym, œwiadczenie us³ug opiekuñczych w miejscu zamiesz-
kania osobom samotnym, pokrywanie kosztów leczenia beneficjentów nieubezpieczo-
nych, pracê socjaln¹, sprawienie pogrzebu oraz zapewnienie œrodków na wynagrodzenia
pracowników i realizacjê tych zadañ. Wœród gminnych zadañ fakultatywnych znalaz³y
siê: prowadzenie lokalnych domów pomocy spo³ecznej i oœrodków opiekuñczych, wy-
p³acanie zasi³ków celowych, pomoc rzeczowa oraz wykonywanie innych zadañ wyni-
kaj¹cych z rozeznanych potrzeb gminy. I na realizacjê tych zadañ gmina powinna równie¿
zapewniæ œrodki (art. 10). W grupie zadañ zleconych, a zatem tych, które mia³y byæ finan-
sowane z bud¿etu centralnego znalaz³y siê: œwiadczenie us³ug opiekuñczych osobom,
którym rodzina nie jest w stanie zapewniæ opieki, pomoc na ekonomiczne usamodziel-
nienie (w naturze i w formie zasi³ku lub po¿yczki), wyp³acanie zasi³ków sta³ych i okreso-
wych, utworzenie i utrzymanie oœrodka pomocy spo³ecznej oraz inne zadania wynikaj¹ce
z rz¹dowych programów pomocy spo³ecznej (art. 11).
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Zdaniem Jerzego Krzyszkowskiego, okres zapocz¹tkowany wejœciem w ¿ycie ustawy
o pomocy spo³ecznej i trwaj¹cy do drugiej reformy administracyjnej (1999) „trzeba nazwaæ
niedokoñczon¹ decentralizacj¹ pomocy spo³ecznej” (Krzyszkowski, 2005, s. 146), zaœ tak
ukszta³towany system mo¿na okreœliæ jako trzysegmentowy o charakterze hierarchicznym
(Kerlin, 2002/2003, s. 134). Na te trzy segmenty sk³ada³y siê: Ministerstwo Pracy i Polityki
Socjalnej, 49 Wojewódzkich Zespo³ów Pomocy Spo³ecznej oraz 2489 Gminnych i Miej-
skich Oœrodków Pomocy Spo³ecznej. Ministerstwo nadzorowa³o WZPS-y, a te kontrolowa³y
i wspiera³y oœrodki pomocy spo³ecznej. W efekcie system stawa³ siê coraz bardziej zbiuro-
kratyzowany, skoncentrowany na dystrybucji œrodków finansowych i kontroli administracyj-
nej procedur przyznawania i wyp³acania œwiadczeñ (Krzyszkowski, 2005, s. 146). Jak pisze
Dariusz Zalewski „mo¿na rozs¹dnie argumentowaæ, ¿e u pod³o¿a decentralizacyjnych zmian
w obszarze opieki i pomocy spo³ecznej le¿a³y w równej mierze wzglêdy merytoryczne, jak
i polityczne, tj. racjonalizacja wydatków publicznych i podnoszenie ich efektywnoœci wyko-
rzystania oraz chêæ roz³o¿enia odpowiedzialnoœci za sferê publiczn¹ miêdzy podmiotami
pañstwowymi (rz¹dowymi) a samorz¹dowymi” (Zalewski, 2005, s. 145–146). Nie uda³o siê
jednak unikn¹æ problemów w praktycznej realizacji przyjêtych za³o¿eñ.

Zdaniem niektórych autorów tworzony od pocz¹tku lat 90. ubieg³ego wieku system
pomocy spo³ecznej by³ w pewnym sensie zbyt nowoczesny, albowiem nieadekwatny do
rzeczywistych mo¿liwoœci finansowych i kadrowych gmin. Zabrak³o te¿ wdro¿enia
mechanizmów wspó³pracy i koordynacji ró¿nych s³u¿b i instytucji. Jak zatem stwierdza
Izabela Rybka, „sprawdzi³ siê równie¿ czarny scenariusz dotycz¹cy dysfunkcjonalnoœci
pomocy spo³ecznej wskutek przeci¹¿enia jej liczb¹ zadañ. W latach 90. systematycznie
rozszerzano zakres podmiotowy pomocy spo³ecznej, wprowadzano nowe œwiadczenia
oraz programy pomocowe. Na pomoc spo³eczn¹ na³o¿ono odpowiedzialnoœæ za roz-
wi¹zywanie problemów, które wynika³y z braku polityki rodzinnej, ograniczenia funkcji
wychowawczych i socjalnych szko³y, wadliwego funkcjonowania opieki zdrowotnej
i polityki mieszkaniowej” (Rybka, 2006, s. 6). Nastêpowa³o systematyczne przesuwanie
do pomocy spo³ecznej kolejnych grup klientów i powierzanie jej kolejnych zadañ, zaœ
sama pomoc spo³eczna „przed tym procesem specjalnie siê nie broni³a” (Rymsza, 2002,
s. 102). Dotyczy to w sposób szczególny gminnej pomocy spo³ecznej, gdy¿ Wojewódz-
kie Zespo³y Pomocy Spo³ecznej by³y niejako dalej od problemów jednostek i rodzin.

S³uszna i zgodna z panuj¹cymi w systemach pomocy spo³ecznej innych krajów ten-
dencja do decentralizacji napotka³a zatem w Polsce pewne bariery, które spowodowa³y,
¿e niemo¿liwa by³a pe³na realizacja przyjêtych za³o¿eñ. Niemniej jednak bilans przepro-
wadzanych w pomocy spo³ecznej zmian w tym okresie mo¿e byæ uznany za dodatni. Jak
bowiem pisze Marek Rymsza oœrodki pomocy spo³ecznej sta³y siê instytucj¹ rozpozna-
waln¹ w œrodowiskach lokalnych, zaœ wspó³praca pomiêdzy nimi a nadzoruj¹cymi je
wojewódzkimi zespo³ami pomocy spo³ecznej uk³ada³a siê dobrze (Ibidem, s. 100). Tyle
tylko, ¿e jak wspomniano, decentralizacja ta by³a niepe³na.

4. Reforma administracyjna 1999 roku i jej wp³yw na system pomocy spo³ecznej

Wdro¿ona 1 stycznia 1999 roku reforma administracyjna przynios³a przede wszyst-
kim wprowadzenie dwóch kolejnych szczebli samorz¹du terytorialnego: powiatowego
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i wojewódzkiego. Mia³a ona wyeliminowaæ „wady niedokoñczonej decentralizacji z lat
1990–1998” (Krzyszkowski, 2005, s. 147). Na szczeblu powiatowym utworzono Powia-
towe Centra Pomocy Rodzinie, zaœ na szczeblu województwa samorz¹dowego powo³ane
zosta³y Regionalne Oœrodki Polityki Spo³ecznej. Powiaty przejê³y wiêkszoœæ zadañ, które
przed reform¹ by³y realizowane przez wojewódzkie zespo³y pomocy spo³ecznej. Mia³ to
byæ element dalszego przekazywania uprawnieñ decyzyjnych na ni¿sze szczeble admini-
stracji. Zdaniem przeciwników tych rozwi¹zañ by³y one bardzo kosztowne i prowadzi³y do
zwiêkszenia liczby urzêdników (Zalewski, 2005, s. 149). Sama w sobie reforma admini-
stracyjna nie wprowadzi³a nowych zadañ z obszaru pomocy spo³ecznej dla gmin. Niemniej
jednak pojawienie siê nowych bytów instytucjonalnych w systemie zrodzi³o kwestiê relacji
pomiêdzy nimi a dotychczas istniej¹cymi w gminach oœrodkami pomocy spo³ecznej.

Drugi etap decentralizacji charakteryzowa³ siê takim sposobem przekazywania zadañ
publicznych od pañstwa do samorz¹dowego województwa i powiatu, aby te nowo utwo-
rzone szczeble samorz¹du nie kontrolowa³y gmin (Rymsza, 2002, s. 103). W szczegól-
noœci wa¿ne s¹ w tym kontekœcie ró¿nice pomiêdzy oœrodkami gminnymi a powiatowymi
centrami pomocy rodzinie. W zakresie poziomu pomocy gminie przypisane zosta³y
œwiadczenia podstawowe, zaœ powiatom specjalistyczne. Gminne oœrodki udzielaj¹
wszystkich typów œwiadczeñ, ale znacz¹c¹ ich czêœæ stanowi¹ œwiadczenia pieniê¿ne.
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie skupiaj¹ siê na poradnictwie, organizowaniu us³ug
specjalistycznych i opieki zastêpczej, zaœ ich œwiadczenia pieniê¿ne ograniczaj¹ siê
wy³¹cznie do œwiadczeñ dla rodzin zastêpczych. W wiêkszoœci przypadków œwiadczenia
OPS opieraj¹ siê na kryterium dochodowym, zaœ PCPR generalnie nie stosuj¹ kryterium
dochodowego. OPS koncentruje siê na dzia³aniach interwencyjnych, naprawczych, zaœ
wsparcie ma charakter opiekuñczy lub skierowany na usamodzielnianie klientów. PCPR
powinien koncentrowaæ siê na programach profilaktycznych. Pewna ró¿nica wystêpuje
tak¿e na poziomie metod interwencji socjalnej. O ile w oœrodkach gminnych mo¿liwe jest
stosowanie wszystkich metod pracy socjalnej (choæ dominuje case work), o tyle PCPR
powinien stosowaæ metodê pracy œrodowiskowej, rozumianej jako organizowanie i akty-
wizacjê spo³ecznoœci lokalnej (Ibidem, s. 103–104). Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e wy¿sze
szczeble samorz¹du nie tylko nie kontroluj¹/nadzoruj¹ gmin w zakresie pomocy spo³ecz-
nej, ale raczej spe³niaj¹ inne zadania, z których realizacj¹ gminy mog³yby mieæ problemy.

Zdaniem krytyków reforma administracyjna wdro¿ona w 1999 roku nie zosta³a przy-
gotowana w sposób nale¿yty. Jerzy Krzyszkowski twierdzi, ¿e „ogólnikowo okreœlono
zakres, kompetencje i œrodki, brak by³o wzorów nowych organizacji i wzorów ich
dzia³ania. Kadra nie zosta³a przygotowana do realizacji na³o¿onych na ni¹ zadañ, a tak¿e
wyst¹pi³ opór pewnej czêœci si³ politycznych i ekspertów przeciw reformie” (Krzyszkow-
ski, 2005, s. 147). W konsekwencji mo¿na mówiæ o trzech rodzajach skutków reformy
administracyjnej w odniesieniu do zadañ pomocy spo³ecznej. Polityk¹ chybion¹ okaza³a
siê polityka fiskalna, gdy¿ decentralizacji zadañ nie towarzyszy³o adekwatne do potrzeb
przekszta³cenie systemu podatkowego. Zabrak³o wiêc decentralizacji finansów. Polityk¹
przeciwskuteczn¹ okaza³o siê wyodrêbnienie 65 tzw. powiatów grodzkich, których sytu-
acja finansowa by³a w efekcie znacz¹co lepsza od sytuacji powiatów ziemskich. Miasta
na prawach powiatu funkcjonuj¹ce jednoczeœnie jako powiaty i jako gminy mia³y mo¿li-
woœæ transferu œrodków finansowych niejako pomiêdzy bud¿etami obu szczebli sa-
morz¹du. Przyk³adem polityki trafnej, zgodnej z oczekiwaniami jest natomiast wspó³praca
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jednostek powiatowych z innymi jednostkami lokalnymi. W tym zakresie szczególnie
istotne jest, ¿e same oœrodki gminne wskaza³y na wiele form wspó³pracy z PCPR (zob.
Kerlin, 2002/2003, s. 142–176).

Kilkuletni okres funkcjonowania pomocy spo³ecznej po reformie administracyjnej
ukaza³ zatem szereg problemów, na co odpowiedzi¹ by³o uchwalenie zupe³nie nowej
ustawy o pomocy spo³ecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Ustawa ta wprowadzi³a zarazem
doœæ istotne zmiany w gminnej pomocy spo³ecznej. Jak odnotowa³ Dariusz Zalewski,
zmiany te „pog³êbiaj¹ uruchomiony na pocz¹tku lat 90. ubieg³ego wieku proces ulokal-

nienia systemu opiekuñczo-pomocowego. Temu m.in. s³u¿y ustawowe przeniesienie
zasi³ków okresowych do obligatoryjnych zadañ w³asnych gmin czy te¿ nadanie œwiad-
czeniom rodzinnym charakteru pomocowego (z zastosowaniem kryterium dochodowego)
i uczynienie de facto oœrodków pomocy spo³ecznej odpowiedzialnymi za ich dystrybu-
cjê” (Zalewski, 2005, s. 155). Uwzglêdniæ te¿ trzeba pojawienie siê innych ustaw, które
dotycz¹ ró¿nych form pomagania potrzebuj¹cym i stwarzaj¹ mo¿liwoœæ powo³ania no-
wych instytucji na szczeblu gminnym. Przyk³adem mo¿e byæ ustawa z dnia 13 czerwca
2003 roku o zatrudnieniu socjalnym, na mocy której tworzone s¹ centra integracji
spo³ecznej i kluby integracji spo³ecznej, czyli podmioty realizuj¹ce model aktywizuj¹cej
polityki i pomocy spo³ecznej.

Analizuj¹c okres funkcjonowania pomocy spo³ecznej po 1 stycznia 1999 roku Piotr
B³êdowski i Pawe³ Kubicki zauwa¿aj¹ zdecydowany wzrost roli bud¿etu samorz¹dów
w finansowaniu œrodowiskowej pomocy spo³ecznej. W 2000 roku udzia³ wydatków sa-
morz¹dowych wynosi³ 1/3, w 2004 roku osi¹gn¹³ 2/3, zaœ w 2008 by³o to ju¿ 3/4 ogó³u
wydatków na œwiadczenia œrodowiskowej pomocy spo³ecznej. I autorzy konkluduj¹, ¿e
„pomoc spo³eczna sta³a siê – obok oœwiaty – g³ównym zadaniem finansowanym z bud¿e-
tu gminy” (B³êdowski, Kubicki, 2009, s. 41). Na d³u¿sz¹ metê jest to sytuacja bardzo nie-
korzystna, gdy¿ przecie¿ poza oœwiat¹ i w³aœnie pomoc¹ spo³eczn¹ gminy maj¹ wiele
jeszcze innych istotnych zadañ do zrealizowania i na zadania te musz¹ znajdowaæ
w swych bud¿etach odpowiednie œrodki. Trzeba przy tym dodaæ, ¿e rosn¹cej roli pomocy
spo³ecznej w takim sensie jak wy¿ej zasygnalizowany, nie towarzyszy realny wzrost po-
zycji spo³ecznej tej instytucji ani presti¿u jej pracowników.

5. Aktualne wyzwania dla gminnej pomocy spo³ecznej

Obserwuj¹c dokonywane i planowane zmiany w systemie pomocy spo³ecznej, nie tyl-
ko na poziomie gminy, ale na wszystkich szczeblach administracji, stwierdziæ mo¿na, i¿
proces transformacji tego systemu jeszcze siê nie zakoñczy³. Aktualne pozostaj¹ uwagi
dotycz¹ce wyzwañ stoj¹cych przed pomoc¹ spo³eczn¹, jakie kilka lat temu sformu³owali
Joanna Starêga-Piasek oraz cytowani ju¿ Piotr B³êdowski i Pawe³ Kubicki.

J. Starêga Piasek (2006, s. 94–96) zwróci³a uwagê na dwojakiego rodzaju bariery
utrudniaj¹ce skuteczne funkcjonowanie zdecentralizowanej pomocy spo³ecznej w Pol-
sce, mianowicie bariery zewnêtrzne i bariery wewnêtrzne. W kontekœcie funkcjonowania
pomocy spo³ecznej jako instytucji samorz¹du gminnego szczególne znaczenie maj¹ ba-
riery zewnêtrzne. Zdaniem autorki do tych barier zewnêtrznych zaliczyæ trzeba przede
wszystkim problemy we wspó³pracy miêdzy poszczególnymi szczeblami administracji
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samorz¹dowej. Brakuje równie¿ dobrych mechanizmów wspó³pracy pomiêdzy pomoc¹
spo³eczn¹ a innymi instytucjami na terenie danej jednostki samorz¹du terytorialnego, ta-
kimi jak s¹dy, urzêdy pracy, szko³y, s³u¿ba zdrowia. Autorka wskazuje te¿ na traktowa-
nie wydatków na pomoc spo³eczn¹ jako marnotrawstwo œrodków, zamiast postrzegania
ich w kategoriach inwestycji spo³ecznych. Istotn¹ barier¹ zewnêtrzn¹ jest te¿ brak w sa-
morz¹dach rzeczywistej przychylnoœci dla wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi.
Na poziomie samorz¹dów odtwarzane s¹ sektorowe struktury administracji rz¹dowej, co
utrudniania integracjê dzia³añ i w efekcie blokuje skuteczne rozwi¹zywanie problemów
spo³ecznych. Czêœæ „winy” za niedoskona³e funkcjonowanie gminnej pomocy spo³ecz-
nej tkwi jednak¿e w niej samej, gdy¿ bariery wewnêtrzne s¹ pochodn¹ przyjêtych regu³
dzia³ania pomocy spo³ecznej oraz jakoœci tworz¹cych tê instytucjê zasobów ludzkich. Do
owych barier wewnêtrznych Starêga-Piasek zaliczy³a najpierw brak wspó³dzia³ania miê-
dzy ró¿nymi instytucjami pomocy spo³ecznej i szczeblami samorz¹dowymi (powiatowe
centra pomocy rodzinie, gminne oœrodki pomocy spo³ecznej, domy dziecka, domy po-
mocy spo³ecznej). Ponadto dostrzeg³a nieumiejêtnoœæ planowania d³ugookresowego
i fikcyjnoœæ strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych. Brakuje tak¿e w³aœci-
wych mechanizmów nadzoru i kontroli zarówno dzia³alnoœci, jak i skutecznoœci pomocy
spo³ecznej. Sama pomoc spo³eczna jest niechêtna – mimo doœæ dobrych rozwi¹zañ legis-
lacyjnych – wspó³pracy z sektorem pozarz¹dowym. Autorka zauwa¿a niechêæ do inno-
wacyjnoœci i ryzyka, brak lub niski poziom wymiany informacji miêdzy instytucjami
lokalnymi, a tak¿e brak lokalnych liderów zdolnych do wprowadzania nowych roz-
wi¹zañ i integrowania œrodowiska lokalnego. Wœród barier wewnêtrznych wymieniony
zosta³ brak pozytywnego klimatu wobec instytucji pomocy spo³ecznej, choæ to akurat
mo¿e byæ tak¿e barier¹ zewnêtrzn¹.

Piotr B³êdowski i Pawe³ Kubicki zwrócili z kolei uwagê na kilka szczególnych wy-
zwañ, przed jakimi staje gminna pomoc spo³eczna (B³êdowski, Kubicki, 2009, s. 43). Za
najwa¿niejsze uznali koniecznoœæ wspó³pracy z innymi lokalnymi instytucjami, szcze-
gólnie z powiatowymi urzêdami pracy. Wynika to z koniecznoœci realizacji paradygmatu
aktywizacji beneficjentów wsparcia. Trudnoœæ tkwi w rozbie¿noœci adresatów dzia³añ
tych instytucji: urzêdy pracy skupiaj¹ siê na tych, których mo¿na skutecznie zaktywizo-
waæ, zaœ oœrodki pomocy spo³ecznej na osobach w najtrudniejszym po³o¿eniu material-
nym, o czêstokroæ znacznie ograniczonych mo¿liwoœciach aktywizacji. Drugim wyzwaniem
jest zdaniem autorów organizacja us³ug opiekuñczych dla osób niesamodzielnych. Ros-
n¹ca liczba takich osób (d³ugotrwale chorych, niepe³nosprawnych) sprawia, ¿e sama
publiczna (a zatem lokalna, przede wszystkim gminna) pomoc spo³eczna w niewielkim
stopniu mo¿e sprostaæ zapotrzebowaniu. Tu otwiera siê pole dla zlecania tych zadañ in-
nymi podmiotom na wiêksz¹ skalê, ale na przeszkodzie stanie w pewnym momencie
ograniczony bud¿et. Trzecie wyzwanie dotyczy tworzenia i utrzymywania infrastruktury
domów pomocy spo³ecznej. Ma to zwi¹zek ze wspomnian¹ du¿¹ liczb¹ osób niesamo-
dzielnych, spoœród których pewnej czêœci nie mo¿na zapewniæ us³ug opiekuñczych
w miejscu zamieszkania. I wreszcie czwartym, bardzo powa¿nym wyzwaniem jest za-
uwa¿alna wyraŸna dominacja œwiadczeñ pieniê¿nych i ograniczenie siê przez oœrodki
pomocy spo³ecznej do tych osób potrzebuj¹cych, które lokuj¹ siê poni¿ej kryterium do-
chodowego. Z tym zwi¹zane s¹ zaniedbania w realizacji pracy socjalnej, jak równie¿
fakt, ¿e w niektórych gminach brakuje pracowników socjalnych.
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Decydenci pomocy spo³ecznej w Polsce zdaj¹ siê byæ œwiadomi wyzwañ i trudnoœci,
przed jakimi staje ta instytucja, st¹d te¿ w ostatnich kilku latach pojawi³o siê kilka
za³o¿eñ do reformy systemu, niekiedy proponuj¹cych doœæ daleko id¹ce zmiany. Nie ma
tu oczywiœcie miejsca na dok³adn¹ analizê proponowanych rozwi¹zañ, ale warto wska-
zaæ na niektóre propozycje dotycz¹ce pomocy spo³ecznej na poziomie gminy1. W kwiet-
niu 2013 roku pojawi³a siê zatem koncepcja przeformu³owania celów pomocy spo³ecznej
w taki sposób, aby wyraŸnie wskazaæ na priorytet dzia³añ profilaktycznych i aktywizu-
j¹cych, a tak¿e kluczow¹ rolê us³ug socjalnych. Mia³oby to s³u¿yæ rzeczywistemu zapo-
bieganiu powstawaniu i pog³êbianiu siê zjawisk dysfunkcyjnych. Nowym rozwi¹zaniem
w ramach us³ug interwencyjnych mia³yby byæ tzw. s¹siedzkie us³ugi opiekuñcze. W kon-
sekwencji pojawi³aby siê nowa struktura organizacyjna pomocy spo³ecznej w gminie pod
nazw¹ „Centrum Pomocy i Us³ug Socjalnych”. Samorz¹d otrzyma³by swobodê w dopa-
sowaniu wewnêtrznej struktury organizacyjnej jednostek pomocy spo³ecznej w taki spo-
sób, aby mo¿liwe by³o rozdzielenie zadañ administracyjnych (g³ównie przyznawania
i wyp³aty œwiadczeñ) od realizowania pracy socjalnej i œwiadczenia us³ug socjalnych.
Obligatoryjnymi dzia³ami Centrum Pomocy i Us³ug Socjalnych by³yby zatem Dzia³ Pracy
Socjalnej i Dzia³ Us³ug Socjalnych. Dzia³ zajmuj¹cy siê obs³ug¹ administracyjn¹ i ksiêgo-
wo-finansow¹ móg³by byæ utworzony wewn¹trz Centrum lub poza nim, w strukturach
urzêdu gminy. W za³o¿eniach z marca 2014 roku przytoczone propozycje zosta³y general-
nie podtrzymane, ale wypad³ z projektu pomys³ utworzenia Centrum Pomocy i Us³ug So-
cjalnych. Oœrodek Pomocy Spo³ecznej pozosta³ podstawow¹ struktur¹ tej instytucji na
szczeblu gminy i to w jego ramach mia³yby funkcjonowaæ Dzia³ Pracy Socjalnej i Dzia³
Us³ug Socjalnych. Dodano jednak¿e akapit, zgodnie z którym w przypadku ma³ych gmin,
czyli takich gdzie obsada kadrowa oœrodka pomocy spo³ecznej jest niewielka, zapropono-
wano alternatywnie wyodrêbnienie stanowiska do spraw pracy socjalnej, stanowiska do
spraw us³ug socjalnych i fakultatywnie stanowiska do spraw wsparcia dochodowego.

W sierpniu 2014 roku pojawi³y siê dwa warianty za³o¿eñ i w przytoczonym zakresie
obydwa podtrzymuj¹ propozycje organizacyjne z marca 2014 r.

Propozycje te wychodz¹ naprzeciw postulatom dowartoœciowania pracy socjalnej
i zdjêcia z gminnej pomocy spo³ecznej odium instytucji zajmuj¹cej siê wy³¹cznie wy-
p³atami zasi³ków. Aktywizacja beneficjentów przynieœæ powinna wzrost efektywnoœci
udzielanego wsparcia rozumianej jako realne wyprowadzanie osób i rodzin z trudnych
sytuacji ¿yciowych. Zapewne te¿ oczekiwanym skutkiem zmian jest racjonalizacja wy-
datków na cele socjalne, co nabiera szczególnego znaczenia w kontekœcie sposobu finan-
sowania i zakresu zadañ realizowanych przez pomoc spo³eczn¹ na szczeblu gminy.

Zakoñczenie

Jak wynika z analiz przedstawionych w prezentowanym tekœcie, gminna pomoc
spo³eczna posiada w Polsce tradycje i doœwiadczenia siêgaj¹ce okresu dwudziestolecia
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miêdzywojennego. Odrodzi³a siê ona u pocz¹tków transformacji ustrojowej w œlad za re-
stytucj¹ samorz¹du terytorialnego na szczeblu gminnym. Pierwszy okres przypadaj¹cy
na lata 90. ubieg³ego wieku by³ czasem niepe³nej decentralizacji tej instytucji. Jej
dope³nieniem mia³a byæ reforma administracyjna wdro¿ona w roku 1999. Gminna po-
moc spo³eczna ugruntowa³a w tym czasie swoje miejsce jako podstawowa instytucja za-
bezpieczenia spo³ecznego na szczeblu lokalnym. Doœwiadczy³a jednak¿e coraz dalej
id¹cego spychania na ni¹ kolejnych zadañ, bez zapewnienia niezbêdnych œrodków finan-
sowych na ich realizacjê. Skutkiem s¹ kolejne koncepcje reformowania tej instytucji, tym
razem zmierzaj¹ce w stronê rozdzielenia zadañ administracyjnych od bezpoœredniego
wspierania potrzebuj¹cych.
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Municipal social welfare – twenty five years of transformation

Summary

The paper is devoted to reflections on the functioning of social welfare in the restored structures of
local government in last twenty-five years. Firstly, it generally shows the importance of decentralisation
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processes in contemporary social welfare. Then it briefly presents the experiences of Polish municipal
social welfare, on the basis of the Social Welfare Act adopted in 1923. Next, it presents the key role of
the Social Assistance Act of 29 November 1990, the effects of the administrative reform implemented
on 1 January 1999 and the current challenges facing municipal social welfare.

Key words: municipality, social welfare, decentralisation

Data przekazania tekstu: 3.07.2015; data zaakceptowania tekstu: 30.09.2015.

118 Tadeusz KAMIÑSKI PP 4 ’15



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


