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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU DROGOWEGO2 

Streszczenie. Na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oddziałuje wiele składowych, 
wśród których najważniejszy jest człowiek. Jego wiedza na temat poprawnego zachowywania 
się w różnych sytuacjach, zarówno codziennych, jak i stanowiących konsekwencje kolizji czy 
wypadków drogowych, jest bardzo ważna. Działania informacyjne w wymienionym zakresie 
podejmują organizacje pozarządowe, które zajmują się upowszechnianiem zasad 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, zasad pierwszej pomocy, udzielaniem wsparcia ofiarom 
wypadków drogowych. Realizacja tych celów nie byłaby możliwa bez posiadania 
odpowiednich zasobów finansowych. Artykuł przedstawia źródła finansowania organizacji 
pozarządowych pożytku publicznego, których celem lub jednym z celów są szeroko 
rozumiane działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu drogowego, organizacje pozarządowe, zasady 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 

SOURCE OF FINANCES OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
OPERATING FOR THE IMPROVEMENT IN THE SAFETY OF THE ROAD 
TRAFFIC 

Summary. Road safety is affected by many factors, the most important one being 
a human. His knowledge about the correct behaviour in different situations, both the everyday 
ones, and the ones being a consequence of collisions or traffic accidents, is very important. 
Information activities in the aforementioned scope are undertaken bynon-governmental 
organisations which deal with the dissemination of road safety rules, first aid rules, and 
providing support to victims of road safety accidents. Implementation of these objectives 
would not be possible without the appropriate financial resources. The paper presents the 
sources of financing non-governmental public utility organisations whose main purpose or 
one of the purposes are broadly understood traffic safety measures. 
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1 Dr T. Gądek-Hawlena, adiunkt, Katedra Transportu, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Kato-
wicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, tel. (+4832) 2577530, gadek@ue.katowice.pl   
2 Do analizy przyjęto organizacje pozarządowe pożytku publicznego, których celem zasadniczym lub jednym 
z celów są działania na rzecz bezpieczeństwa w transporcie drogowym. 
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1. WPROWADZENIE  

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce stanowi jeden z ważniejszych, 
a zarazem trudnych do rozwiązania problemów. W porównaniu z państwami europejskimi 
Polska jest krajem, w którym liczby wypadków ogółem oraz zabitych na 1 mln mieszkańców 
są wysokie. Zagadnienie to zilustrowano na rys. 1. 

 

 
Rys. 1. Ofiary śmiertelne wypadków drogowych na 1 mln mieszkańców w 2011 r. w wybranych 

krajach europejskich 
Fig. 1. Fatalities by million inhabitants in 2011 
Źródło: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/statistics/index_en.htm. 12.08.2014.  
 

Dane ujęte na rys. 1 wskazują, że najwięcej osób w wypadkach drogowych 
w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców ginie w Polsce, Rumunii, Grecji, Chorwacji. Najlepiej 
sytuacja przedstawia się w takich krajach, jak: Wielka Brytania, Holandia, Szwecja, Dania.   

Takie położenie powoduje, że niezbędne są działania różnych podmiotów – poza 
wprowadzeniem regulacji prawnych i aktywnością głównie policji istotne wydają się 
inicjatywy podejmowane przez organizacje pozarządowe. Organizacje trzeciego sektora 
(organizacje pozarządowe) mogą w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 
prowadzić wiele działań o różnym charakterze, wspomagających osoby poszkodowane 
w dochodzeniu roszczeń czy opiece psychologicznej dla poszkodowanych w wypadkach i ich 
rodzin oraz działań prewencyjnych i związanych z udzielaniem pierwszej pomocy ofiarom 
wypadków. Jednak aby pomoc tych organizacji była efektywna, niezbędne jest posiadanie 
przez nie środków finansowych. Artykuł stanowi próbę określenia źródeł finansowania 
organizacji pozarządowych pożytku publicznego, których celem bezpośrednim lub jednym 
z celów są działania na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa w transporcie drogowym. 

2. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W POLSCE 

Organizacją pozarządową jest osoba prawna lub organizacja niemająca osobowości 
prawnej, ale utworzona na podstawie przepisów ustaw, jeśli spełnia dwa warunki – nie jest 
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jednostką sektora finansów publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysków [1, s. 19]. 
Najpopularniejszą formą organizacji trzeciego sektora w Polsce jest stowarzyszenie. 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach stowarzyszenie to 
dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych [10, art. 2]. 
Stowarzyszenie może występować jako zwykłe – wówczas nie ma osobowości prawnej, a do 
jego założenia wystarczy działanie jedynie trzech osób, które muszą uchwalić regulamin oraz 
wybrać przedstawiciela reprezentującego to stowarzyszenie. Tego typu stowarzyszenie nie 
podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Fakt założenia 
stowarzyszenia musi być jednak zgłoszony na piśmie organowi nadzorującemu. Ponadto nie 
może ono powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, łączyć się w związki 
stowarzyszeń, prowadzić działalności gospodarczej, przyjmować spadków, darowizn 
i zapisów ani utrzymywać się z dotacji czy korzystać z ofiarności publicznej. Stowarzyszenie 
zwykłe powinno się utrzymywać jedynie ze składek członkowskich.  

Natomiast stowarzyszenie rejestrowane ma osobowość prawną, a wraz z nią prawo bycia 
stroną wszelkiego rodzaju postępowań. Takie stowarzyszenia mogą zakładać terenowe 
jednostki organizacyjne, łączyć się w związki stowarzyszeń, przyjmować w poczet swych 
członków osoby prawne oraz korzystać z ofiarności publicznej i przyjmować dotacje od 
organów władzy państwowej i innych instytucji. Stowarzyszenie rejestrowane musi liczyć co 
najmniej 15 członków, a do jego powstania niezbędne jest uchwalenie statutu, który powinien 
zawierać informacje dotyczące nazwy stowarzyszenia, jego struktury organizacyjnej 
i sposobu wyboru władz. Statut musi także określać cele, do których realizacji powołano 
stowarzyszenie, oraz sposoby ich realizacji. Stowarzyszenie takie musi być zarejestrowane 
w Krajowym Rejestrze Sądowym [7, s. 5–6].  

Inną równie popularną formą organizacji pozarządowych jest fundacja, funkcjonująca na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach [9].  

Zgodnie z zapisami tej Ustawy fundacja jest organizacją utworzoną dla celów społecznie 
lub gospodarczo użytecznych przez fundatora, czyli osoby fizyczne, niezależnie od ich 
obywatelstwa i miejsca zamieszkania, lub przez osoby prawne mające siedzibę w Polsce albo 
za granicą, które złożyły oświadczenie o ustanowieniu fundacji i uzyskały osobowość 
z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego [5, s. 10]. 

Zgodnie z wynikami badań SOF-1, prowadzonymi przez Główny Urząd Statystyczny, 
w 2010 r. najwięcej organizacji trzeciego sektora miało charakter stowarzyszenia (rys. 2). 
Jak wynika z badania SOF-1, według Głównego Urzędu Statystycznego na 95,9 tys. fundacji, 
stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych oraz społecznych podmiotów 
wyznaniowych aktywnie działających było 80% podmiotów. W grupie stowarzyszeń 
i podobnych organizacji społecznych oprócz typowych stowarzyszeń (32,2 tys.) aktywność 
wykazywały stowarzyszenia kultury fizycznej i związki sportowe (18,4 tys.), ochotnicze 
straże pożarne (14,8 tys.) oraz koła łowieckie (2,5 tys.). Ponadto aktywnych było  
7,1 tys. fundacji, 3,6 tys. organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego oraz 
organizacji pracodawców, a także 1,8 tys. społecznych podmiotów wyznaniowych. 

Ważną grupę objętych badaniem organizacji pozarządowych stanowiły organizacje 
mające status organizacji pożytku publicznego (OPP), których udział w badanej zbiorowości 
wyniósł 9%, przy czym najwyższy wykazywały fundacje – 23%, najniższy zaś jednostki 
samorządu gospodarczego i zawodowego oraz związki pracodawców – poniżej 0,5% [6, s. 2]. 

Podmioty trzeciego sektora zajmujące się bezpieczeństwem w transporcie drogowym 
można podzielić na cztery grupy: 

- organizacje, których zasadniczym celem działalności są kwestie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego (np. Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych „Z Głębi 
Serca”, Stowarzyszenie „Bezpieczni na Drodze”, Krajowe Centrum Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego, Fundacja „Bezpieczni w Ruchu Drogowym”), 
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- automobilkluby, które poza działaniami na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego 
zajmują się problemami upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu 
(np.  Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski, Automobilklub Ziemi Kłodzkiej, 
Automobilklub Beskidzki, Automobilklub Morski – Klub Obywatelski w Gdyni), 

- organizacje podejmujące zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa miasta, 
gminy czy powiatu (np. Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto Tarnobrzeg”, Fundacja 
„Bezpieczne Miasto”, Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Janowski”, Stowarzyszenie 
„Przeworsk – Powiat Bezpieczny”), 

- pozostałe organizacje, których jednym z  wielu celów działalności jest bezpieczeństwo 
ruchu drogowego. 

 

 
Rys. 2. Struktura zbiorowości badanych podmiotów trzeciego sektora na dzień 31.12.2012 r. (w tys.)  
Fig. 2. Structure of the community of studied subjects of the third sector for the 31.12.2012 

(in thousand) 
Źródło: Podstawowe dane o wybranych organizacjach trzeciego sektora w 2010 r., GUS, Warszawa 
2013.  

3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POŻYTKU 
PUBLICZNEGO  

Źródeł zasilania budżetu organizacji pozarządowych jest wiele. Ich podział, 
z uwzględnieniem różnych kryteriów klasyfikacji, przedstawia tablica 1.  

Jak wynika z zestawionych w tablicy źródeł, organizacje pozarządowe mają różne 
możliwości finansowania działalności. Zasadnicze znaczenie dla organizacji pozarządowych 
poddanych badaniu mają przychody z prowadzonej przez nie działalności nieodpłatnej. 
Zagadnienie to ujęto w tablicy 2. 

Na 12 analizowanych organizacji 9 uzyskiwało przychody z nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego, 3 z odpłatnej działalności pożytku publicznego, 2 z prowadzenia 
działalności gospodarczej, 6 z działalności finansowej, 7 z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych. Przychód z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego stanowił 
najpoważniejsze źródło przychodów analizowanych organizacji. Nieistotne wpływy  
dotyczyły przychodów z działalności finansowej. Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu 
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Drogowego czerpało największe korzyści z działalności gospodarczej, obejmującej działania 
sklasyfikowane wg PKD jako: 85.59 B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji (gdzie indziej 
niesklasyfikowane, obejmujące między innymi kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy 
zawodowej, kursy pierwszej pomocy); 58.19 – pozostała działalność wydawnicza (wraz 
z udostępnianiem w trybie on-line) dotycząca katalogów, materiałów reklamowych, 
formularzy itp. oraz danych statystycznych i innych informacji; 90.02 Z – działalność 
wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych3. Od 2003 r. organizacje 
pozarządowe mogą uzyskiwać przychody z przekazywania 1% podatku. Wtedy jednak 
niewielu podatników skorzystało z tej możliwości – ze względu na brak wiedzy. Niewiele też 
organizacji pożytku publicznego rozpoczęło procedury rejestracyjne przed 1 stycznia 2004 r. 
W związku z tym kwoty otrzymane z tego źródła przez organizacje zajmujące się problemami 
bezpieczeństwa ruchu drogowego były niewielkie, zapewne z powodu braku wiedzy o ich 
istnieniu oraz skali działania; dla porównania: Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko – 
6 224 868,13 zł, Fundacja TVN Nie jesteś sam 4 705 323,24 zł, a Fundacja Greenpeace 
Polska – 3 891 572,52 zł [12].  

Tablica 1 
Źródła pozyskiwania środków finansowych przez organizacje trzeciego sektora na 

prowadzenie działalności 
Kryterium 
podziału  

Źródło Rodzaj środków 

Metody 
zasilania  

- bezpośrednie - dotacje  
- darowizny 

- pośrednie  - ulgi i zwolnienia podatkowe 
- współudział budżetu w zasilaniu placówek w zamian 

za spełnienie określonych warunków 
Zasięg  - krajowe 

 
- środki rządowe, ministerstw, agencji rządowych 
- środki administracji lokalnej 

- zagraniczne - środki zagranicznych organizacji pomocowych 
- fundusze pomocowe, np. PHARE, i inne środki 

unijne na realizację programów społecznych 
Forma 
własności  

- publiczne 
 

- dotacje państwowe 
- dotacje samorządowe  
- ulgi podatkowe 

- prywatne - darowizny 
- sponsoring 
- spadki i zapisy 
- kredyty i pożyczki 
- zbiórki publiczne, aukcje, loterie itp. 

Dostępność dla 
podmiotu 

- własne - składki członkowskie  
- działalność gospodarcza (wynajem, sprzedaż usług itp.) 

- obce - środki uzyskane od innych podmiotów lub osób 
fizycznych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Fudański, Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego 
w sektorze organizacji non profit w Polsce, Difin, Warszawa 2013; K. Kietlińska, Rola trzeciego sektora 
w społeczeństwie obywatelskim, Difin, Warszawa 2010; A. Kolodey, Finansowanie sektora pozarządowego, 
[w:] Studia i prace kolegium zarządzania i finansów, SGH, Zeszyty Naukowe, nr 70, Warszawa 2006. 
 

Ze środków publicznych skorzystały 4 z przedstawionych w tabeli organizacji. Były to 
środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.   

                                                 
3 http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/_28.03.2014. 
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Wśród źródeł prywatnych dominują darowizny od osób prywatnych (tablica 3).  
 

Tablica 3  
Podział przychodów organizacji pozarządowych ze źródeł prywatnych w 2012 r. (w PLN) 

Nawa organizacji Składki 
członkowskie 

Darowizny 
od osób 

fizycznych 

Darowizny 
od osób 

prawnych 

Wpływy 
z majątku 

Nawiązki 
sądowe 

Ze 
świadczeń 

pieniężnych 
 

Stowarzyszenie 
„Bezpieczni na Drodze” 

     2 100,00 

Fundacja „Bezpieczni 
w Ruchu Drogowym” 

 2 000,00 65 200,00   257 217,62 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Pomocy Ofiarom 
Wypadków 
Komunikacyjnych 
i Zdarzeń Losowych 
„Ratujemy Życie” 

360,00  9 860,71  56 450,00  
 

Krajowe Centrum 
Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego 

  28 030,00    

Fundacja Pomocy 
Ofiarom Wypadków 
Komunikacyjnych Z Głębi 
Serca  

    350,00  

Automobilklub 
Kędzierzyńsko-Kozielski 

2 665,00      

Automobilklub Ziemi 
Kłodzkiej 

10 530,00 41 950,00  7 178,11   

Automobilklub Beskidzki 4 480,00 676,80     
Klub Motorowy 
i Ratownictwa Drogowego 
„Nil” w Kolbuszowej 

700,00      

Automobilklub Morski – 
Klub Obywatelski w 
Gdyni 

11 850,00 7 500,00  20 300,00   

Stowarzyszenie Rozwoju 
Lokalnego Automobilklub 
Chełmski 

1 200,00 13 000,00 36 680,35    

Źródło: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/_27.03.2014. 
 

Dane zawarte w tablicy 3 świadczą o tym, że pozarządowe organizacje pożytku 
publicznego korzystają z wielu źródeł lub jednego źródła przychodów, gdy uwzględni się 
przychody ze źródeł prywatnych. Wśród źródeł prywatnych zasadnicze znaczenie mają 
składki członkowskie. Zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach są one ustanawiane w statucie 
stowarzyszenia [10, art. 10] i stanowią obowiązkowe wpłaty członków stowarzyszenia na 
jego rzecz. Mają one zastosowanie w organizacjach typu członkowskiego, czyli stowa-
rzyszeniach i związkach stowarzyszeń. Składki są zbierane zarówno w stowarzyszeniach 
rejestrowanych w KRS, jak i w stowarzyszeniach zwykłych, rejestrowanych w starostwie. 
Obowiązek płacenia składki wynika ze statutu organizacji. Płacenie składek stanowi jeden 
z najważniejszych obowiązków członków stowarzyszenia, a uchylanie się od niego może być 
podstawą wykluczenia z grona członków stowarzyszenia. Wyjątek stanowią członkowie 
honorowi, zwyczajowo zwalniani z tego obowiązku [18]. Składki mogą być przeznaczane na 
dowolny cel funkcjonowania z wyjątkiem działalności gospodarczej [4, s. 162].  

Kolejnym istotnym źródłem są darowizny od osób fizycznych i prawnych. Umowa 
darowizny zobowiązuje darczyńcę do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego 
kosztem swojego majątku [5, s. 56]. Darowizny mogą pochodzić z różnych źródeł i mogą  
mieć różna formę (rys. 4). 
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Rys. 3. Rodzaje darowizn 
Fig. 3 Types of donations 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

Jak wydać na rysunku 3, darowizny mogą mieć dwojaki charakter i mogą pochodzić od 
dwóch rodzajów podmiotów. Darowizny pieniężne od osób fizycznych oraz prawnych mogą 
być przekazywane na cele lub działania zgodnie ze statutem organizacji. Jeśli osoba fizyczna 
jednorazowo przekaże organizacji non profit kwotę wyższą niż 15 000 zł, to organizacja 
informuje o tym urząd skarbowy oraz udostępnia tę informację do publicznej wiadomości. 
Z obowiązku poinformowania urzędu skarbowego zwolnione są organizacje o przychodach za 
dany rok niższych niż 20 000 zł. W przypadku darowizny powyżej 35 000 zł bez względu na 
wysokość osiąganych przychodów organizacja non profit informuje urząd skarbowy oraz 
udostępnia informację publicznie.  

Darowizny celowe to takie, których cel musi być zawarty w statucie organizacji, 
a informacja o darowiźnie – tak jak w poprzednich przypadkach – musi być podana do 
publicznej wiadomości [15]. Otrzymanie darowizny w postaci darów rzeczowych lub usług 
umożliwia przeznaczenie jej przez organizacje na realizację celów statutowych. Każda 
otrzymana darowizna powinna być potwierdzona odpowiednim dokumentem, jej wartość – 
oszacowana oraz ewidencjonowana, a jej sprzedaż nie może być prowadzona jako działalność 
odpłatna [16]. W sytuacji gdy organizacja pozarządowa otrzymuje darowiznę rzeczową od 
osoby prawnej będącej płatnikiem VAT, powinna otrzymać fakturę lub umowę – ze względu 
na konieczność rozliczenia przez darczyńcę podatku VAT. Jeśli organizacja zawiera umowy 
barterowe, to robi to w ramach prowadzonej działalności odpłatnej lub działalności 
gospodarczej [17].  

W przypadku dwóch z prezentowanych organizacji pojawiły się nawiązki sądowe. 
Zgodnie z przepisami kodeksu karnego nawiązka sądowa stanowi jeden z pieniężnych 
środków karnych [8, art. 39]. Nawiązka to dodatkowa kara pieniężna, którą orzeka sąd za 
popełnienie przestępstwa i wykroczenie przeciwko życiu lub zdrowiu, przeciwko środowisku 
lub za przestępstwo drogowe [18]. Nawiązka może być orzekana na rzecz np. stowarzyszenia, 
którego podstawowym celem statutowym jest spełnienie świadczeń na cele bezpośrednio 
związane z: ochroną zdrowia, ochroną środowiska, ustaleniem pomocy osobom 
poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Stowarzyszenie może wówczas 
wykorzystać środki na wskazany cel. Nawiązka sądowa powoduje, że organizacje 
pozarządowe są zobowiązane do sporządzenia i przekazania ministrowi sprawiedliwości 
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rocznych sprawozdań dotyczących wykorzystania środków w terminie do 20 lutego roku 
następującego po roku, w którym je otrzymały, oraz mają obowiązek wyodrębnienia tych 
środków w ewidencji księgowej [5, s. 56]. Organizacje korzystające z nawiązek sądowych 
podlegają bezpośrednio ministrowi sprawiedliwości. Żadna z analizowanych organizacji nie 
uzyskała przychodów z ofiarności publicznej ani ze spadków i zapisów. 

4. PODSUMOWANIE  

Powyższa analiza dowodzi, że trzeci sektor, jak powszechnie nazywane są organizacje 
pozarządowe, pełni ważną funkcję w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
w transporcie drogowym. Ze względu na różnorodność podejmowanych działań trudno 
jednoznacznie określić liczbę podmiotów podejmujących tę problematykę, jednak wydaje się, 
że liczba ta ciągle wzrasta zgodnie z ogólną tendencją panującą w tym sektorze. Każda 
organizacja ma środki finansowe na prowadzenie działalności. Ich wysokość jest bardzo 
różna i zależy od charakteru organizacji, liczby członków, wielkości terenu, na którym 
funkcjonuje. Z przeprowadzonej analizy wynika, że pozarządowe organizacje pożytku 
publicznego najczęściej uzyskują przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, 
z 1% podatku od osób fizycznych oraz darowizn od osób prawnych i fizycznych. Marginalne 
znaczenie mają przychody z działalności finansowej. Żadna z omawianych organizacji nie 
osiągnęła przychodu ze środków europejskich w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych, 
środków budżetu państwa, z dotacji na fundusze celowe, ofiarności publicznej, spadków ani 
zapisów. Celowe byłoby podjęcie działań przez organizacje pozarządowe powodujących 
wzrost zainteresowania współpracą przez organy administracji centralnej oraz unijne, które 
przekładałoby się na zmiany w finansowaniu działań związanych z bezpieczeństwem 
w transporcie drogowym.  

Bibliografia  

1. Arczewska M., Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, Instytut 
Praw Publicznych, Warszawa 2009. 

2. Fudański J., Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non 
profit w Polsce, Difin, Warszawa 2013. 

3. Kietlińska K., Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim, Difin, Warszawa 
2010. 

4. Kolodey A., Finansowanie sektora pozarządowego, [w:] Studia i prace kolegium  
zarządzania i finansów, SGH, Zeszyty Naukowe, nr 70, Warszawa 2006. 

5. Ogonowski A., Gibalska A., Fundacje i stowarzyszenia – funkcjonowanie i opodatko-
wanie, Forum Doradców Podatkowych, Wszechnica Podatkowa, Kraków 2013. 

6. Podstawowe dane o wybranych organizacjach trzeciego sektora w 2010 r., GUS, 
Warszawa 2013.  

7. Praktyczny poradnik dla organizacji pozarządowych, Regionalne Centrum Wspierania 
Inicjatyw Pozarządowych _pdf. 

8. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. 1997.88.553 z późn. zm. 
9. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Dz.U. 1991.46.203 z późn. zm.  
10. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. 1989.20.104  

z późn. zm.  
11. http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/statistics/index_en.htm. 12.08.2014. 
12. http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/, 28.03.2014. 
13. http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/. 



T. Gądek-Hawlena 20

14. http://www.ffi.org.pl/pliki/file/Skąd%20organizacje%20czerpią%20fundusze%20na%20s
woje%20działania%20(23).pdf, 10.11.2013. 

15. http://poradnik.ngo.pl/x/823980, 11.12.2013. 
16. http://poradnik.ngo.pl/x/824001, 11.12.2013. 
17. http://poradnik.ngo.pl/x/824001_12.12.2013. 
18. http://www.ffi.org.pl/pliki/file/Skąd%20organizacje%20czerpią%20fundusze%20na%20s

woje%20działania%20(23).pdf_10.11.2013. 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /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 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.66667
  /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 5.33333
  /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 (None)
  /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>
    /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.)
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
  >>
  /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 [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


