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Résumé 

Fundacja CBOS w 2021 r. – mimo trudności spowodowanych 
epidemią COVID-19 – w pełni i z sukcesem zrealizowała cele, które 
nakłada na nią ustawa i statut.  

Przeprowadziła 13 badań opinii społecznej (jedno dodatkowe badanie, 
możliwe dzięki oszczędnemu gospodarowaniu), które objęły szerokie 
spectrum tematów, a ich wyniki przekazywała organom państwowym, 
instytucjom publicznym, mediom i opinii publicznej.  

Na wiele sposobów upowszechniała wiedzę o stanie i zmianach opinii 
publicznej: opracowywała wstępne informacje o wynikach każdego 
badania „Aktualne problemy i wydarzenia” (12), publikowała 
komunikaty z badań (167 numerów, w sumie 2 643 stron), obszer-
niejsze i pogłębione opracowania „Opinie i Diagnozy” (2), kolorowy 
biuletyn „Polish Public Opinion” w angielskiej wersji językowej (10), 
internetowy biuletyn CBOSNews zawierający krótkie informacje 
o najnowszych wynikach badań (43 numery – 905 subskrybentów 
polskojęzycznych i 66 subskrybentów angielskojęzycznych). Ważną 
rolę w upowszechnianiu wyników badań odgrywa strona internetowa 
CBOS, odwiedzona 466 546 razy. Nasze badania i analizy są obecne 
w prasie drukowanej i w Internecie: w roku 2021 CBOS i badania 
CBOS cytowane były 92 584 razy. Po raz drugi CBOS zajął pierwsze 
miejsce wśród agencji badawczych otrzymując prestiżowy tytuł 
TOPMARKA 2021. 

Fundacja CBOS osiągnęła to wszystko przy najwyższej z dotychcza-
sowych dotacji budżetowej, która wyniosła 4 412 tys. zł. Suma ta 
została powiększona o wpływy z  działalności statutowej CBOS, które 
wyniosły 510 703,57 zł. W sumie wpływy na działalność statutową 
CBOS w roku 2021 ukształtowały się na poziomie 4 922 703,57 zł, 
a wydatki CBOS – na  poziomie 4 552 103,91 zł. Niniejsze sprawo-
zdanie dotyczy wykorzystania dotacji budżetowej.  
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Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej realizuje cele, które nakłada na nią ustawa (z dnia 
20 lutego 1997 r. o Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej, art. 4) i które zostały 
dodatkowo określone w statucie. Są to:  

1. inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań opinii społecznej – statut (§ 19 pkt 2) 
precyzuje zarówno liczbę badań (co najmniej 12 rocznie), jak i tematy do uwzględnienia 
w każdym z nich (nastroje społeczne, ocena położenia materialnego społeczeństwa, 
stosunek do organów władzy, instytucji publicznych i czołowych postaci sceny 
politycznej oraz preferencje partyjne); 

2. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie danych z badań opinii społecznej; 

3. upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o stanie i zmianach opinii społecznej; 

4. przekazywanie wyników badań organom państwowym, instytucjom publicznym i – 
za pośrednictwem środków masowego przekazu informacji – społeczeństwu; 

5. prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej związanej z realizacją zadań, 
o których mowa w punktach 1–4.  

Tegoroczne sprawozdanie z działalności CBOS rozpoczęło się od krótkiego résumé (wyżej). 
Najpierw omówiona jest organizacyjna i finansowa kondycja CBOS, a następnie, kolejno, 
przedstawiona jest realizacja zadań ustawowych i statutowych Fundacji: 

1. Kondycja organizacyjna i finansowa CBOS 

2. Prowadzenie badań opinii publicznej (pkt (1)) 

3. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie danych (pkt (2)) 

4. Przekazywanie wyników badań organom państwowym i instytucjom publicznym oraz 
upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o stanie i zmianach opinii publicznej 
(punkty (3) i (4) łącznie), 

5. Działalność wydawnicza i szkoleniowa oraz konferencyjna (pkt (5)). 

 

Sprawozdanie uzupełniają załączniki: 

Załącznik 1. Wartość dotacji budżetowej dla Fundacji CBOS w latach 1998–2021. 

Załącznik 2. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji budżetowej przez Fundację CBOS za okres 
I – XII 2021 r. 

Załącznik 3. Spis badań statutowych w 2021 r. 

Załącznik 4. Spis komunikatów z badań CBOS oraz numerów „Opinii i Diagnoz” opublikowanych 
w  2021 r. 

Załącznik 5. Lista instytucjonalnych, „bezpłatnych” odbiorców komunikatów CBOS w 2021 r. 

Załącznik 6. Zestawienie cytowania CBOS w mediach w 2021 r. 

Załącznik 7. Ramowy plan tematów badawczych CBOS w roku 2021 (zatwierdzony przez Radę 
Fundacji CBOS na posiedzeniu 6 listopada 2020 r.). Zaznaczono zrealizowane tematy 
planowane oraz dodano informacją o podjętych w badaniach i opublikowanych 
komunikatach na tematy nieplanowane dotyczące aktualnej sytuacji i wydarzeń. 

Załącznik 8. Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z 21 maja 2021 r. 
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1. Kondycja organizacyjna CBOS 

● Siedziba Fundacji CBOS mieści się – od 1 lipca 2014 r. – w budynku Instytutu Wzornictwa 
Przemysłowego [dalej: IWP] przy ul. Świętojerskiej 5/7. CBOS ma z IWP umowę 
bezterminową i za wynajem w 2021 roku zapłacił średniomiesięcznie 28 330,83 zł  (w tym 
zawarty jest koszt dwóch miejsc parkingowych). W stosunku do roku 2020 koszt wynajmu 
w związku z inflacją wzrósł o 3,3%.  

● Pracownicy, w tym badacze, stanowią duży kapitał Fundacji CBOS. Są oni doświadczeni  
i jednocześnie gotowi na nowe wyzwania, wysoko wykwalifikowani i wciąż się szkolący.  

W 2021 roku w CBOS zatrudnionych było – średnio – 31 pracowników na 27,48 etatu. 
Porównując te dane z danymi dla roku 2020 (31 pracowników i 27,49 etatu) oraz dla lat 2019 
i 2018 (33 i 34 pracowników), widać, że po okresie powolnego, ale stałego spadku zatrudnienia, 
sytuacja się ustabilizowała. 

Średnie wynagrodzenie wyniosło 6 060,72 zł (brutto; obejmuje ono także nagrody oraz 
wynagrodzenie z tytułu dodatkowej pracy). W porównaniu z 2020 r. (5 781,82 zł) 
wynagrodzenie wzrosło o 278,90 zł, czyli o 4,8%. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w roku 
2021 wynagrodzenie minimalne wzrosło do 2 800 zł brutto, czyli o 7,7% w stosunku do 2020 r., 
a wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2021 r. wyniosło 6 644,39 zł 
i w porównaniu z 2020 r. (5 973,75 zł) wzrosło o 11,2%. Zatem wynagrodzenia w Fundacji 
CBOS rosną, ale znacząco wolniej od innych wynagrodzeń.  Jednak w ramach posiadanego 
budżetu nie było możliwe ukształtowanie wynagrodzeń na wyższym poziomie. A to – 
wysokość wynagrodzeń w Fundacji CBOS plus sytuacja na rynku pracy – sprawia, że 
pracowników odchodzących (na emeryturę lub do innych miejsc pracy) niezmiernie trudno jest 
zastąpić nowymi, którzy zgodziliby się na pracę za taką samą płacę. 

W 2021 roku (od lutego) CBOS współpracował z 15 koordynatorami terenowymi 
(prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami fizycznymi) w oparciu o umowy 
cywilno-prawne. W stosunku do roku 2020 oznacza to zmniejszenie liczby koordynatorów 
o jedną osobę, z którą  zakończyliśmy współpracę. Liczba ankieterów, którzy w roku 2021 
realizowali badania CBOS, wyniosła 181 (w roku 2020 – 192, czyli spadła o blisko 6%). 
Są oni wynagradzani w zależności od liczby zrealizowanych ankiet. Spośród tych 181 około 
120 współpracuje z nami bardziej regularnie (także i ta liczba spada – w roku 2017 było około 
150, a w roku 2019 było około 130 stałych czy bardziej stałych ankieterów czyli spadek 
w stosunku do roku 2017 wynosi około 8%). Mimo tych spadków utrzymanie sieci 
koordynatorów i ankieterów, ludzi w dużej proporcji starszych, w sytuacji epidemii Covid-19, 
należy uznać za sukces.   

Jednak w dłuższej perspektywie widać, że zarówno pracownicy CBOS szukają korzystniej-
szych finansowo miejsc pracy (a niełatwo ich zastąpić nowymi), jak i współpracownicy CBOS 
wycofują się z pracy w sieci koordynatorko-ankieterskiej. Poważnie utrudnia to sprawne 
wykonywanie ustawowych i statutowych obowiązków CBOS. 

● Finanse. W 2021 roku Fundacja CBOS otrzymała z budżetu 4 412 000 zł dotacji 
podmiotowej; była to dotacja wyższa niż w 2019 i 2020 roku (dotacje podmiotowe wyniosły, 
odpowiednio, 4 088 000 zł i 4 388 000 zł, z tym że w 2020 r. Fundacja wystąpiła i otrzymała 
dotację celową na zakup laptopów dla sieci ankieterskiej w wysokości 170 000 zł). W historii 
CBOS dotacja podmiotowa w roku 2021 jest najwyższa nominalnie i jest jedną z najwyższych 
realnie. Ilustrują to dane przedstawione w Załączniku 1. 
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Wpływy (spoza dotacji) na statutową działalność CBOS wyniosły 510 703,57 zł i pochodziły 
z wpływów z bieżącej działalności Fundacji CBOS (sprzedaż wydawnictw i udostępnianie 
danych – w wysokości 182 717,55 zł), z wpływów z zysków netto na działalności gospodarczej 
przelanej na działalność statutową (w kwocie 320 452,88 zł) oraz zwrotów z lat poprzednich 
i odszkodowań (w kwocie 7 533,14 zł). Jest to zmienna i trudna do zaplanowania pozycja 
w budżecie.  

W sumie wpływy na statutową działalność CBOS w roku 2021 ukształtowały się na poziomie 
4 922 703,57 zł (4 733 823,35 zł w roku 2020 – 3,99% wzrostu), a wydatki – na poziomie 
4 552 103,91 zł, w tym 56,5% stanowiły wynagrodzenia (także wynagrodzenia ankieterów 
i koordynatorów, stanowiące zasadniczą część kosztów badań).    

W 2021 roku CBOS nie dokonał żadnych zakupów inwestycyjnych. 

Warte podkreślenia jest oszczędne gospodarowanie przez CBOS środkami publicznymi, co 
pozwoliło na wygospodarowanie środków na dodatkowe, trzynaste badanie. Jednak w sytuacji 
rosnących kosztów funkcjonowania CBOS (w tym przede wszystkim presja płacowa związana 
ze wzrostem płacy minimalnej i średniego wynagrodzenia w gospodarce etc.) chcąc utrzymać 
najwyższe standardy realizacji badań i analiz danych oraz zatrzymać najlepszych pracowników 
i pozyskiwać najlepszych młodych pracowników, niezbędne jest stałe zwiększanie dotacji 
budżetowej CBOS (patrz: Załącznik 2. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji budżetowej 
przez Fundację CBOS za okres I – XII 2021 r.). 

● Kontrole. W 2021 roku w CBOS miały miejsce następujące kontrole: 

1. Kontrola NIK wykonania budżetu państwa w 2020 r. w części dotyczącej wykorzystania 
dotacji podmiotowej udzielonej Fundacji CBOS. Załącznik 8. zawiera kopię Wystąpienia 
Pokontrolnego. Zgodnie z wnioskami (patrz: V. Wnioski, s. 10) Fundacja CBOS, po 
pierwsze, zawiera wyłącznie umowy na czas określony w formie pisemnej oraz, po drugie, 
zwróciła – ze środków własnych – kwotę dotacji podmiotowej (4 115,34 zł) wydatkowanej 
w roku 2020 na szkolenia pracowników Fundacji. 

2. Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych objęła lata 2017–2019 i dotyczyła czterech 
kwestii: (1) prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne 
oraz innych składek; (2) ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych 
i wypłacania tych świadczeń oraz ich rozliczania; (3) prawidłowości i terminowości 
opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; (4) wystawiania 
zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Kopia protokołu 
kontroli ZUS nie została załączona, ponieważ zawiera dane osobowe ankieterów (imiona 
i nazwiska, numery PESEL itd.). Jeśli chodzi o punkt (1) czyli prawidłowość i rzetelność 
obliczania składek, to ZUS zgłosił przypadki związane z nieprawidłowym określenie 
statusu zatrudnionych ankieterów i w związku z tym nieprawidłowego obliczenia składek. 
Błędy te wynikają z faktu, że Fundacja CBOS opiera się na deklaracjach ankieterów co do 
statusu ich zatrudnienia lub/i pozostawania na emeryturze/rencie, zaś ankieterzy nie 
zawsze na bieżąco informują o zmianie swojego statusu (lub wcale o tym nie informują). 
CBOS dokonał korekt deklaracji oraz zgodnego z poprawionymi deklaracjami obliczenia 
i odprowadzenia składek na sumę 1751,10 zł (ze środków własnych). Jeśli chodzi o punkty 
(2) – (4) to kontrola nie miała zastrzeżeń. 
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3. W dniu 4 listopada 2021 r. odbył się audyt związany z przynależnością CBOS do OFBOR, 
a w jego ramach – do Programu Kontroli Jakości Bezpieczeństwa Informacji [dalej: 
PKJBI]. Jest to element systemu samoregulacji branżowej. Rośnie znaczenie i wartość 
właściwego zarządzania bezpieczeństwem danych. Wprowadzenie standardów w tym 
zakresie ułatwia nam wdrożenie odpowiednich rozwiązań. Kontrolowane były procedury 
jakości oraz bezpieczeństwa informacji – audyt zaowocował przyznaniem CBOS 
certyfikatu PKJBI. 

4. W dniu 4 listopada 2021 r. odbył się coroczny audyt związany z przynależnością CBOS 
do OFBOR, a w jego ramach – do Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów [dalej: 
PKJPA]. Program (PKJPA) ustala minimalne normy jakości pracy w zakresie organizacji 
Działu Realizacji Badań oraz sieci terenowej, rekrutacji ankieterów i koordynatorów, ich 
szkolenia, nadzoru i koordynacji ich pracy, a także kontroli poprawności wykonanej przez 
nich pracy. Audyt zaowocował przyznaniem CBOS wszystkich certyfikatów, o które się 
ubiegaliśmy: certyfikatu w zakresie realizowania wywiadów CAPI (Computer-assisted 
personal interviewing), CAWI (Computer-assisted web interviewing) oraz badań 
jakościowych (FGI – Focus Group Interview, wywiady pogłębione).  
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2. Prowadzenie badań opinii publicznej 

Podstawowym celem Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej jest realizacja co najmniej 
12 badań opinii publicznej rocznie. Źródłem finansowania działalności statutowej jest dotacja 
podmiotowa z budżetu państwa. 

Zaczynając od kwestii finansowych: źródłem finansowania działalności statutowej jest dotacja 
z budżetu państwa, która w roku 2021 wyniosła 4 412 000 zł. Dane dotyczące wysokości 
dotacji budżetowej – jej wartości nominalnej i realnej – przedstawione są w Załączniku 1. Jest 
to kwota wyższa niż w ubiegłych latach, dzięki czemu nie tylko udało się „domknąć” budżet, 
ale także wygospodarować środki na dodatkowe 13. badanie. Jednak wobec stałego wzrostu 
kosztów związanych z realizacją badań sondażowych (presji  płacowej, wzrostu kosztów 
dojazdów do wylosowanych badanych), wzrostu przyhamowanego w roku 2020 i w roku 2021 
dzięki wprowadzeniu trybu mixed-mode (o czym dalej) konieczne jest stałe zwiększanie 
dotacji budżetowej. Zwłaszcza gdy Fundacja musi pozyskiwać nowych ankieterów oraz 
nowych, młodych pracowników i prowadzić analizy (może nawet badania o charakterze 
metodologicznym) wykraczające poza ustawowe i statutowe minimum. 

2.1. Ramowy plan tematów badawczych w roku 2021 został zatwierdzony przez Radę 
Fundacji CBOS na posiedzeniu 6 listopada 2020 r. Fundacja zrealizowała w zdecydowanej 
większości zaplanowane przez Radę tematy. Nie został podjęty w badaniach tylko jeden temat 
– Stosunek do Grupy Wyszehradzkiej i inicjatywy Trójmorza, który zostanie zrealizowany 
w roku 2022. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że dodatkowo podjęto w badaniach 
i opublikowano komunikaty na temat zapowiadanych zmian w podatkach, kryzysu na granicy 
z Białorusią (2 komunikaty), protestu medyków, rynku mediów w Polsce i koncesji dla TVN24, 
inflacji. Trwająca epidemia COVID-19 sprawiła, że tematy polityki rządu wobec tej epidemii 
i stosunku społeczeństwa do szczepień stały się tematami stałymi (w sumie opublikowano na 
te tematy 14 komunikatów). 

Załącznik 7. zawiera Ramowy plan tematów badawczych CBOS w roku 2020 z zaznaczeniem, 
które zaplanowane tematy badawcze zostały zrealizowane oraz z informacją o tematach 
dodatkowo podjętych i opublikowanych w komunikatach (w tym 14 komunikatach 
dotyczących społecznego postrzegania i społecznych konsekwencji epidemii COVID-19).   

Zgodnie ze statutem CBOS realizował co miesiąc ogólnopolskie badanie opinii publicznej 
„Aktualne problemy i wydarzenia” dotyczące problemów społeczno-politycznych 
i ekonomicznych, nastrojów społecznych oraz postrzegania głównych instytucji państwa, partii 
i polityków. W październiku 2021 r. zrealizowano dodatkowe, „13.” ogólnopolskie badanie 
opinii publicznej z serii „Aktualne problemy i wydarzenia”, co pozwoliło na zrealizowanie 
niemal wszystkich zaplanowanych tematów badawczych; bez tego dodatkowego badania nie 
byłoby to możliwe.    

Od maja 2020 r. i przez cały rok 2021 b.r. badania realizowane były – jak dotychczas na 
reprezentatywnych próbach dorosłej ludności losowanej z systemu ewidencji ludności PESEL 
– w trybie mixed-mode: wylosowany respondent mógł wybrać wywiad z ankieterem face to 
face, wywiad telefoniczny lub internetowy (więcej na ten temat w punkcie 2.2.).  

Spis 13 badań statutowych zrealizowanych w 2021 roku w opisany wyżej sposób zawarty jest 
w dołączonym do niniejszego sprawozdania Załączniku 3. 

Każde z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” obejmuje część stałą, zawierającą pytania 
zadawane co miesiąc, i część zmienną, dotyczącą zagadnień najważniejszych w momencie 
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realizacji badania lub mających ogólniejszy, ponadczasowy charakter. Niektóre zagadnienia 
umieszczane w zmiennej części ankiety badane są z różną częstotliwością, inne tylko 
jednorazowo. Zakres tematyczny każdego z dwunastu badań wykraczał poza tematykę 
określoną w statucie i badaną co miesiąc  

Podobnie jak w poprzednich latach badaniami objęto zarówno sprawy międzynarodowe, jak 
i krajowe.  

Do tych pierwszych należała, tradycyjnie już, problematyka związana z Unią Europejską, ale 
także ocena stosunków polsko-niemieckich oraz postrzeganie kryzysu na granicy z Białorusią.    

Dominowały sprawy krajowe, a wśród nich wspomniana już wyżej problematyka epidemii 
COVID-19. Monitorowano nastroje społeczne, oceny organów władzy, instytucji publicznych 
i czołowych postaci sceny politycznej oraz preferencje partyjne. Uwzględniono problematykę 
demokracji. Znalazło się miejsce na postrzeganie i oceny bieżących, krajowych wydarzeń 
politycznych: zapowiadanych w połowie roku zmian w podatkach, protestu medyków, koncesji 
dla TVN24. 

Nie zrezygnowano z kwestii społecznych i obyczajowych. Pytano o program Rodzina 500 plus 
po pięciu latach funkcjonowania, sporo miejsca poświęcono ocenom funkcjonowania systemu 
opieki zdrowotnej oraz problematyce zdrowia psychicznego Polaków, uwzględniono zwyczaje 
bożonarodzeniowe oraz dwie rocznice: Powstań śląskich i czterdziestą rocznicę wprowadzenia 
stanu wojennego.  
Dużo miejsca poświęcono w badaniach problematyce ekologicznej i energetyce, co znalazło 
wyraz w  47 numerze „Opinii i Diagnoz” Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach, 
a w analizach – najmłodszemu (w wieku 18-24) pokoleniu badanych, co znalazło wyraz 
w 48 numerze „Opinii i Diagnoz” Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989-2021. 
 

Problematykę badań i analiz najlepiej oddaje spis wszystkich komunikatów oraz opracowań 
z serii „Opinie i Diagnozy” opublikowanych w 2021 roku, który stanowi Załącznik 4. do 
niniejszego sprawozdania. 

Należy podkreślić, że niektóre problemy badawcze monitorowane są od końca lat 80. lub od 
początku lat 90., co stwarza wyjątkową okazję do porównań w czasie i śledzenia przemian 
społeczeństwa polskiego – dobrym przykładem są np. nastroje społeczne czy oceny 
materialnych warunków życia (badane od 1990 roku), czy stosunek do innych narodów (badany 
od 1993 roku). Zatem nie tylko metodologia badań sondażowych (o czym niżej), ale także 
bogactwo poruszanych tematów i powtarzalność ich badania czyni z CBOS unikalną instytucję 
badawczą.  

Jej wyjątkowy charakter dokumentuje zestawienie obecności w mediach CBOS w porównaniu 
z innymi firmami badawczymi, opracowane na podstawie kwartalnych raportów Instytutu 
Monitorowania Mediów, zawarte w poniższej tabeli.  

Tabela 1. Obecność w mediach (prasa drukowana i Internet) w roku 2021: CBOS na tle innych firm 

 CBOS GfK Polonia IBRiS Kantar 

liczba wzmianek ogółem  92584 8712 85530 5641 
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Dodatkowo potwierdza to pierwsze miejsce, które CBOS zajął (po raz drugi) 
wśród agencji badawczych otrzymując prestiżowy tytuł TOPMARKA 2021. 

Dzisiaj trudno wyobrazić sobie debatę publiczną na jakikolwiek temat bez 
odwoływania się i cytowania rezultatów badań i analiz CBOS. Dobrze ilustruje 
to bardziej szczegółowa statystyka cytowań danych CBOS zawarta w tabeli 
w Załączniku 6.  

 

2.2.  Ważnym problemem badań sondażowych pozostaje typ próby i poziom 
jej realizacji. 

W 2021 roku kontynuowano badania na reprezentatywnych próbach ludności 
losowanych z  systemu PESEL, co zapewnia reprezentatywność i statystyczną 
poprawność tych prób. Prowadzenie badań na takich próbach wiąże się jednak 
ze spadkiem poziomu realizacji założonej, wyjściowej próby. Spadek ten dotyczy wszystkich 
ośrodków badawczych, światowych i polskich, w związku z tym większość z nich przeszła 
na realizację badań innymi metodami (gorszymi ze statystycznego punktu widzenia, ale 
zapewniającymi realizację założonej próby). Spadek poziomu realizacji próby obserwowaliśmy 
także w badaniach CBOS do pierwszego kwartału 2020 roku włącznie, co przedstawia tabela 2. 

Tabela 2. Przeciętny poziom realizacji założonych prób w badaniach CBOS w latach 2003–2021 (w procentach)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

62,5 59,1 57,9 52,5 47,2 47,7 45,5 42,1 44,5 42,0 39,5 38,1 34,7 34,1 34,1 32,7 32,05 

2020  
I–III 

2020  
V–XII 

2021             

30,2 36,96 38,15             

Dzięki wprowadzeniu w maju 2020 roku trybu mixed-mode średni poziom realizacji próby 
(response rate) wzrósł w stosunku do roku 2019 o 4,91% i w całym roku 2021 o kolejne 
1,51% do nienotowanego od 2013 roku poziomu 38,15%.  

Epidemia COVID-19 przyspieszyła rozważane już od pewnego czasu (w związku ze 
spadającym poziomem realizacji próby – response rate) przejście na realizację badań w trybie 
mixed-mode. Badanie statutowe realizowane są – jak dotychczas – na czysto losowej próbie, 
natomiast wzbogacono techniki przeprowadzania wywiadów: do wywiadów face to face doszły 
wywiady telefoniczne i internetowe, które jednak – co należy podkreślić – przeprowadzane są 
wyłącznie z osobami wylosowanymi. Jest to znana metodologii badań sondażowych procedura 
(ang.: design, mode – schemat, tryb) zalecana przez teoretyków i praktyków, której celem jest 
optymalizacja poziomu realizacji próby. Jeśli nie jest ona powszechnie stosowana, to dlatego, 
że jej implementacja na próbie losowej nie jest łatwa – wymaga  rozwiązania problemów 
informatycznych i logistycznych. Skonfrontowani z epidemią COVID-19 rozwiązaliśmy je, co 
należy ocenić jako duży sukces CBOS: Zespołu Informatyki i Nowych Technologii, Zespołu 
Realizacji Badań oraz naszej sieci koordynatorsko-ankieterskiej. W liście zapowiadającym 
badanie, wysyłanym do wylosowanych respondentów, informujemy, że każdy może wybrać 
udzielenie wywiadu bezpośrednio ankieterowi, udzielenie go przez telefon albo samodzielne 
wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp jest możliwy na podstawie loginu 
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i indywidualnego hasła przekazanego respondentowi w liście. We wszystkich trzech 
przypadkach ankieta ma taką samą strukturę oraz identyczny zestaw pytań. W każdym 
komunikacie podajemy, jaka w danym badaniu była proporcja wywiadów CAPI 
(bezpośrednich), CATI (telefonicznych) i CAWI (internetowych). Z perspektywy 2021 roku 
i po doświadczeniach 20 miesięcy realizowania badań sondażowych w oparciu o procedurę 
mixed-mode, oceniamy, że procedura ta stanowi realną odpowiedź na problem 
systematycznego obniżania się przeciętnego poziomu realizacji próby (choć ma ona swoje 
ograniczenia – konieczność opracowywania krótszych kwestionariuszy). Utrzymamy jej 
stosowanie w roku 2022.  

W roku 2021 z powodu epidemii COVID-19 nie odbył się zjazd koordynatorów; nie przyznano 
nagród ani koordynatorom, ani ankieterom. Natomiast  podnieśliśmy – po siedmiu latach – 
wynagrodzenie dla koordynatorów z 200 zł do 400 zł za organizacje badań w jednym regionie 
koordynacyjnym. Dla respondentów kupiliśmy drobne podarunki (torby bawełniane, podkładki 
pod mysz itp. – łącznie 8500 sztuk). 
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3. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie danych 

W 2020 roku powiększyły się najcenniejsze zasoby CBOS, jakimi są gromadzone systema-
tycznie od wielu lat serie wskaźników porównywalnych w czasie i umożliwiających analizy 
długofalowych trendów w zmianach opinii publicznej. Niektóre z tych wskaźników zbierane 
są od końca lat 80. Szczególnie cenne są uzyskiwane od lat comiesięczne dane, pozwalające na 
analizę trendów w ocenach i przewidywaniach dotyczących sytuacji kraju oraz poparcia, ocen 
działalności i stopnia zaufania do głównych instytucji państwa, partii politycznych i polityków. 
Dane te są wykorzystywane zarówno w komunikatach, jak i w publikacjach z serii „Opinie 
i Diagnozy”. W ramach problematyki ekonomicznej systematycznie badane są oceny 
warunków życia, a od 2001 roku oceny sytuacji na rynku pracy i kwestia bezrobocia. 
Komunikaty przedstawiające dane na ten temat z reguły zawierają analizy trendów.  

Dane pochodzące ze statutowych badań CBOS trafiają do różnych podmiotów. 

Po pierwsze, zbiory surowych danych udostępniane są na bieżąco (do dalszych analiz) 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  

Po drugie, CBOS udostępnia, odpłatnie (za relatywnie niskie opłaty), archiwalne dane źródłowe 
na elektronicznych nośnikach informacji. Korzystają z tego głównie badacze z różnych 
instytucji naukowych, polskich i zagranicznych. Zainteresowanie tą formą wykorzystania 
danych jest zależne od potrzeb i możliwości naukowców. W 2021 roku 18 odbiorców 
zewnętrznych zakupiło zbiory danych z 51 badań do wtórnych analiz (patrz: Tabela 4). 

Wyniki badań są na bieżąco, systematycznie opracowywane i rozpowszechniane w różnych 
formach (o czym niżej).  

Działalność badawcza i analityczna CBOS zaowocowała w 2021 roku opublikowaniem 
167 komunikatów tematycznych (w sumie 2 643 strony), średnio niemal 14 miesięcznie, ponad 
3 tygodniowo, co oznacza, że przeciętnie, co drugi dzień publikujemy komunikat. Dane 
o liczbie komunikatów publikowanych w latach 2003–2021 zawiera Tabela 3.  

 Tabela 3. Liczba komunikatów z badań CBOS w latach 2003–2021 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

201 202 206 196 193 193 174 173 168 178 181 178 179 180 175 175 165 167 167 

 
Poza komunikatami z badań CBOS opublikował dwa opracowania z serii „Opinie i Diagnozy”. 
Spis komunikatów i opracowań z serii „Opinie i Diagnozy” opublikowanych w 2020 roku 
dołączony jest do niniejszego sprawozdania w postaci Załącznika 4.  
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4. Upowszechnianie wyników badań  

Upowszechnianie wyników badań CBOS przybiera różne formy: 
opracowań drukowanych lub elektronicznych, dłuższych i bardziej 
wnikliwych lub skrótowych, ale szybszych. Są one przedstawione niżej. 

Komunikaty z badań CBOS to podstawowa forma upowszechniania 
wyników naszych badań. Natychmiast po opracowaniu przekazywane 
są najważniejszym instytucjom państwowym i społecznym (Załącz-
nik 5. zawiera listę instytucjonalnych odbiorców, którzy w roku 2021 
otrzymywali bezpłatnie komunikaty z badań CBOS) oraz wysyłane 
subskrybentom. W dzień po ich opublikowaniu można je kupić w cenie 
8,00 zł (z VATem) za egzemplarz. Po miesiącu stają się dostępne, 
bezpłatnie, dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej 
CBOS (www.cbos.pl). 

„Opinie i Diagnozy” stanowią kompleksowe, obszerne i pogłębione 
opracowania danej problematyki. W formacie książkowym są do kupie-
nia w wersji papierowej (nieco droższej) i w wersji elektronicznej 
(tańszej).  

Opracowywane co miesiąc wstępne informacje o wybranych najważ-
niejszych wynikach badania „Aktualne problemy i wydarzenia” są 
publikowane kilka dni po zakończeniu każdego badania i również, tak 
jak komunikaty z badań CBOS, rozsyłane do najważniejszych instytucji 
państwowych i społecznych. W 2021 roku ukazało się 12 takich 
wstępnych informacji. 

Ponadto CBOS publikował niemal co miesiąc czterostronicowy 
kolorowy biuletyn „Polish Public Opinion” w angielskiej wersji 
językowej (ukazało się 10 numerów tego tytułu).  

Komunikaty z badań CBOS otrzymują najważniejsze instytucje 
rządowe (patrz: Załącznik 5). Wśród odbiorców naszych publikacji są 
inne ważne instytucje (m.in. Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Biuro 
Rzecznika Praw Obywatelskich, Główny Urząd Statystyczny, 
Najwyższa Izba Kontroli), a także dwie ambasady (USA i RFN), 
biblioteki uniwersyteckie, ING Bank Śląski oraz Medicover.  
 
Stałymi odbiorcami są media, m. in. Polska Agencja Prasowa, Thomson 
Reuters, Katolicka Agencja Informacyjna, Telewizja Polska, 
Informacyjna Agencja Radiowa, Polityka Insight, Agora SA, Tygodnik 
Przegląd.  
 
Przynosi to efekty w postaci cytowania wyników badań CBOS. Według 
profesjonalnego monitoringu mediów prowadzonego przez Instytut 
Monitorowania Mediów i jego miesięcznych raportów CBOS jest 
najczęściej cytowaną firmą badawczą (przed takimi firmami jak IBRIS, 
Gfk Polonia czy Kantar). W roku 2021 wyniki sondaży CBOS były 
przytaczane w prasie drukowanej 1358 razy (w 2020 r. – 1 374 razy), 
na portalach internetowych – 54 814 razy (w 2020 r. 32 068 razy), 
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na Facebooku – 1746 razy (w 2020 r. – 2 775 razy), na Twitterze – 33 675 razy (w 2020 r. – 
21 834  razy). Średnio miesięcznie w wymienionych (i innych) mediach wyniki badań CBOS 
przywoływane były 7769 razy (w 2020 r. – 4 970 razy). Szczegółowe dane prezentuje 
Załącznik 6.  

Wśród prenumeratorów są również środowiska naukowe i akademickie (m.in. instytuty 
i biblioteki PAN, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, UAM w Poznaniu, Uniwersytetu Zielonogórskiego), indywidualni naukowcy, 
w tym z zagranicy, organizacje społeczne oraz zagraniczne placówki dyplomatyczne w Polsce. 

W 2020 roku CBOS kontynuował rozpowszechnianie wyników badań w postaci internetowego 
biuletynu CBOSNews. Zawiera on krótkie informacje o najnowszych wynikach, które jeszcze 
przed opracowaniem pełnego komunikatu z badań prezentujemy zainteresowanym. 
W CBOSNews zamieszczamy także informacje o ważniejszych publikacjach oraz zapowiedzi 
wydawnicze. W 2021 roku ukazało się 43 numery tego biuletynu w języku polskim oraz 
w języku angielskim (wersja wprowadzona w 2013 r.). Liczba subskrybentów CBOSNews 
w języku polskim wynosi 905, a w języku angielskim – 66 (stan na koniec grudnia 2021 r.).  

Ważną i coraz ważniejszą rolę w upowszechnianiu wyników badań odgrywa strona interne-
towa CBOS (www.cbos.pl), która zawiera podstawowe informacje o Fundacji. Na stronie 
znajdują się także wszystkie komunikaty (od 1990 r.), biuletyny „Polish Public Opinion” 
i CBOSNews oraz przedstawione są główne trendy zmian opinii publicznej. Za pośrednictwem 
strony internetowej można w łatwy sposób zamówić komunikaty z badań CBOS, zarówno 
pojedyncze tytuły, jak i w prenumeracie. O tej rosnącej roli strony internetowej świadczą dane 
zawarte w Tabeli 4. i 5. – liczba odwiedzin wzrosła, w porównaniu z rokiem 2020, o blisko 
16% (15,9%).    

 



Sprawozdanie z działalności statutowej Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej w 2021 roku 

4. Upowszechnianie wyników badań 

 

15 

Tabela 4. Statystyki roczne Ośrodka Informacji CBOS 

 Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

Rok  
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

Odwiedziny strony www – łącznie wersja 
polska i angielska*) 

283 624 322 820 311 808 324 501 418 443 466 546 

Odwiedziny klientów na miejscu 24 9 11 12 5 4 

Liczba subskrypcji publikacji CBOS 
(ogółem) 

63 56 56 52 51 41 

Liczba klientów kupujących publikacje 
CBOS wysyłkowo poza prenumeratą 

326 421 528 611 621 820 

Liczba klientów instytucjonalnych oraz 
firm kupujących opracowania lub dane 
z badań 

87 86 97 94 77 101 

Sprzedane raporty z serii „Opinie 
i Diagnozy” (egz.) 
w tym elektroniczne 

166 
117  

245 
191 

186 
123 

173 
147 

160 
145 

163 
128 

Liczba opublikowanych tytułów 
komunikatów z badań CBOS 180 175 175 165 167 167 

Sprzedane komunikaty z badań (egz.) 
w tym elektroniczne 

4 351 
3 402 

4 265 
3 366 

4 188 
3 475 

4 417 
3 573 

4245 
3393 

4235 
3902 

Sprzedane „Polish Public Opinion” (egz.) 
w tym elektroniczne 

36 
24 

36 
24 

36 
24 

od tego 
roku 

publikacja 
bezpłatna 

x x 

Sprzedane książki (egz.) 0 1 0 0 0 0 

Zrealizowane zamówienia na kopie 
danych oraz analizy statystyczne (+liczba 
wykorzystanych badań) 

11 (177) 11 (72) 30 (77) 23 (94) 20 (74) 18 (51) 

CBOSNews w języku polskim – liczba 
opublikowanych numerów rocznie 

51 44 42 36 43 43 

CBOSNews w języku angielskim – liczba 
opublikowanych numerów rocznie 

51 44 42 36 43 43 

CBOSNews w języku polskim 
(od 7.05.2008) – liczba subskrybentów  

942 929 902 896 901 905 

CBOSNews w języku angielskim 
(od 8.07.2013) – liczba subskrybentów  

79 77 75 75 68 66 

Konto na Twitterze (od 1.07.2012) – 
liczba obserwatorów  

10 862 12 652 13 428 14 219 15 745 17364 

Strona na Facebooku (od 10.04.2013) – 
liczba obserwatorów  

1964  2207  2813 3338 3695 3883 

*)  licznik odwiedzin nie odlicza wejść z CBOS 
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Od lipca 2012 r. CBOS obecny jest na Twitterze, darmo-
wym serwisie społecznościowym, co umożliwia wysyłanie 
tzw. tweetów, czyli krótkich wiadomości tekstowych dostar-
czanych użytkownikom, którzy obserwują dany profil. 
Liczba obserwatorów profilu CBOS na Twitterze wynosi 
17 364 (stan na koniec grudnia 2020 r. – 15 745). 

CBOS ma również fanpage na Facebooku – założony 
10 kwietnia 2013 roku – który do końca 2020 roku zgro-
madził 3883 obserwatorów (stan na koniec grudnia 2020 r. – 
3695). 

Informacje zestawione w Tabeli 4. (powyżej) wymagają 
dodatkowego komentarza.  

O zmianie (unowocześnieniu) korzystania z danych CBOS 
świadczy wzrost liczby odwiedzin strony internetowej, które 
w znaczącej części wiążą się z pobieraniem udostępnionych 
bezpłatnie komunikatów z badań CBOS, oraz rosnąca liczba 
zamówień na publikacje CBOS zrealizowanych via Internet 
przy utrzymującym się spadku liczby osób, które osobiście 
odwiedzają Ośrodek Informacji CBOS (w roku 2021 było ich 
cztery). Natomiast Ośrodek Informacji CBOS odpowiada na 
wiele zapytań e-mailowych i telefonicznych.  

Dotychczasowe formy publikowania książek, raportów, 
komunikatów z badań są – w skali globalnej – wypierane 
przez formy krótsze, elektroniczne i niepłatne. CBOS stara 
się dostosować do tego trendu i nadążać za nim. W związku 
z tym na naszej stronie internetowej zapowiadamy ukazanie 
się komunikatów z badań CBOS, niemal codziennie 
zamieszczamy na Twitterze interesujące wyniki pochodzące 
z bieżących komunikatów z badań CBOS, często z wykre-
sami, a ich fragmenty prezentujemy w internetowym biulety-
nie CBOSNews. Po miesiącu komunikaty są dostępne – 
bezpłatnie – na stronie internetowej. Dlatego też, generalnie, 
sprzedaż publikacji drukowanych spadała, spada i praw-
dopodobnie nadal będzie spadać. Z tego powodu dużą wagę 
przywiązujemy do nowych, elektronicznych form rozpow-
szechniania wyników badań. Nasza strona internetowa 
odwiedzana jest często i coraz częściej, co prezentuje 
Tabela 5. 
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Tabela 5. Statystyka odwiedzin strony www.cbos.pl 

Całkowita liczba odwiedzin od lutego 2005 4 606 499 

Odwiedziny w latach: 

2021 466 546 

2020 418 443 

2019 324 501 

2018 311 808 

2017 322 820 

2016 283 624 

2015 284 992 

2014 280 328 

2013 265 589 

2012 247 776 

2011 262 779 

2010 292 750 

2009 1) 274 763 

2008 134 660 

2007 140 904 

2006 141 031 

2005 153 185 
1) Uwaga: od 1.01.2009 r. wejścia z CBOS nie są odliczane 
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5. Działalność wydawnicza oraz szkoleniowa i konferencyjna 

Działalność wydawnicza stanowi podstawowy sposób upowszechniania danych z badań 
i została szczegółowo omówiona wyżej (w punkcie 3.). 

Jeśli chodzi o szkolenia, to w roku 2021 staż w CBOS odbyły cztery osoby – trzech studentów 
(Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Warszawski) i doktorantka z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika.  

Z kolei szkoleniami o profilu prawno-księgowym objęte zostały 3 pracownice CBOS.  

Jeśli chodzi o konferencje, to z powodu epidemii Covid-19 ta działalność uległa drastycznemu 
ograniczeniu – w roku 2021 pracownicy CBOS nie brali udziału w konferencjach, zjazdach, 
kongresach.  
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Załącznik 1 

Wartość dotacji budżetowej dla Fundacji CBOS w latach 1998–2021 

 Dotacja budżetowa (tys. zł) Wskaźnik inflacji 
(rok poprzedni=100) 

Dotacja budżetowa, wartość 
realna (w cenach  

z dn. 1 stycznia 1998) 
1 I 1998 2700 111,8 2700 
1 I 1999 2835 107,3 2536 
1 I 2000 2754 110,1 2296 
1 I 2001 2949 105,5 2233 
1 I 2002 2648 101,9 1900 
1 I 2003 3000 100,8 2113 
1 I 2004 3080 103,5 2152 
1 I 2005 3194 102,1 2156 
1 I 2006 3221 101,0 2130 
1 I 2007 3219 102,5 2107 
1 I 2008 3295 104,2 2104 
1 I 2009 3195 103,5 1958 
1 I 2010 3095 102,6 1833 
1 I 2011 3124 104,3 1803 
1 I 2012 3202 103,7 1772 
1 I 2013 3202 100,9 1709 
1 I 2014 3202 100,0 1693 
1 I 2015 3202 99,1 1693 
1 I 2016 4062 99,4 2168 
1 I 2017 4088 102,0 2195 
1 I 2018 4088 101,6 2152 
1 I 2019 4088 102,3 2118 
1 I 2020 4388 103,4 2222 
1 I 2021 4412 105,1 2161 
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Załącznik 2 

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji budżetowej  
przez Fundację CBOS za okres I – XII 2021 r. 

  

Wykonanie 2021 r. Plan 2021 r. 

Kwota zł 
ogółem 

Struktura Kwota zł 
ogółem 

Wyk. (%) 
% 

WPŁYWY 4 412 000,00  100,0 4 412 000,00 100,0 

Dotacja podmiotowa KPRM  4 412 000,00 100,0 4 412 000,00 100,0 

WYDATKI 4 412 000,00 100,0 4 412 000,00 100,0 

Wynagrodzenia (w tym:) 2 506 526,51 56,8 2 506 540,00 100,0 

Osobowe 1 699 730,60 38,5 1 699 740,00 100,0 

Rada CBOS 186 883,20 4,2 186 900,00 100,0 

Umowy zlecenia i o dzieło 619 912,71 14,1 619 900,00 100,0 
ZUS – składki oraz obowiązkowe 
świadczenia na rzecz pracowników 362 144,53 8,2 362 140,00 100,0 

ZFŚS – odpis 45 675,61 1,0 45 670,00 100,0 
Materiały (m.in. biurowe, gospodarcze, 
papier, książki i czasopisma, programy 
komputerowe, wyposażenie i części 
zamienne, woda i energia) 79 063,47 1,8 79 060,00 100,0 

Zakup środków trwałych / WNiP 0,00 0,0   0,0 
Usługi (m.in. czynsz, opłaty pocztowe 
i telefoniczne, usługi koordynatorów, 
naprawy, remonty, dzierżawa maszyn 
poligraficznych, licencje) 1 178 781,01 26,7 1 178 780,00 100,0 

Podatek VAT 227 788,07 5,2 227 790,00 100,0 
Pozostałe wydatki (m.in. delegacje, składki 
członk. organizacji międzynarodowych, 
podatki i opłaty)  12 020,80 0,3 12 020,00 100,0 

WPŁYWY minus WYDATKI 0,00 x 0,00 x 

z tego:         

KASA 0,00 x x x 

BANK 0,00 x x x 
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Załącznik 3 

Spis badań statutowych w 2021 r.  

Lp. Numery i tytuły badań Próba wyjściowa Okres realizacji w terenie 

1 2021/01 Aktualne problemy i wydarzenia 3098 4.01-14.01 

2 2021/02 Aktualne problemy i wydarzenia 3100 1.02-11.02 

3 2021/03 Aktualne problemy i wydarzenia 3099 1.03-11.03 

4 2021/04 Aktualne problemy i wydarzenia 3101 8.04-18.04 

5 2021/05 Aktualne problemy i wydarzenia 3000 6.05-16.05 

6 2021/06 Aktualne problemy i wydarzenia 3000 7.06-17.06 

7 2021/07 Aktualne problemy i wydarzenia 2998 1.07-11.07 

8 2021/08 Aktualne problemy i wydarzenia 2998 16.08-26.08 

9 2021/09 Aktualne problemy i wydarzenia 3000 6.09-16.09 

10 2021/10 Aktualne problemy i wydarzenia 2997 4.10-14.10 

11 2021/11 Aktualne problemy i wydarzenia 2997 4.11-14.11 

12 2021/12 Aktualne problemy i wydarzenia 3001 29.11-12.12 

13 2021/18 Aktualne problemy i wydarzenia 3000 18.10-28.10 

Zrealizowanie powyższych 13-tu badań statutowych 

▪ na reprezentatywnych próbach losowych dorosłych mieszkańców Polski, 
losowanych z systemu ewidencji ludności PESEL,  

▪ metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo 
(CAPI); metodą wywiadów telefonicznych (CATI) oraz metodą wywiadów 
internetowych (CAWI) 

i uzyskanie w ich wyniku 15 027 efektywnych wywiadów, wymagało w skali roku:  

▪ pracy 181 ankieterów CBOS, 

▪ odwiedzenia 39 389 adresów.  
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Spis komunikatów z badań CBOS oraz numerów „Opinii i Diagnoz” 
opublikowanych w 2021 r. 

Styczeń 

1. Samopoczucie Polaków w roku 2020 
2. Polityk roku 2020 w Polsce i na świecie  
3. Prognozy na rok 2021 
4. Roczny bilans nastrojów społecznych 
5. Zadowolenie z życia 
6. Preferencje partyjne w styczniu 
7. Oceny działalności parlamentu, 

prezydenta, Trybunału Konstytucyjnego, 
policji i Kościoła 

8. Wzrost zainteresowania szczepieniami 
przeciw  
COVID-19 

9. Obawy przed zakażeniem koronawirusem 
i ocena działań rządu w styczniu 

10. Nastroje na rynku pracy w pierwszej 
połowie stycznia 

11. Zaufanie do polityków w styczniu 
12. Stosunek do rządu w styczniu 
13. Nastroje społeczne w styczniu  

Luty 

14. Aktywności i doświadczenia Polaków 
w 2020 roku 

15. Rok 2020 pod znakiem pandemii 
16. Zainteresowanie polityką i poglądy 

polityczne młodych Polaków na tle ogółu 
badanych 

17. Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2020 
roku i plany na rok 2021 

18. Preferencje partyjne w lutym 
19. Edukacja zdalna – doświadczenia i oceny 
20. Oceny działalności parlamentu 

i prezydenta 
21. Obawy przed zakażeniem koronawirusem 

i ocena działań rządu w lutym 
22. Stosunek do rządu w lutym 
23. Nastroje na rynku pracy w pierwszej 

dekadzie lutego 
24. Zawiedzione nadzieje, czyli PO–PiS 

20 lat później 
25. Szczepienia przeciw COVID-19 

– decyzje i oceny 
26. Nastroje społeczne w lutym 
27. Zaufanie do polityków w lutym 

Marzec 

28. Poglądy polityczne młodych Polaków 
a płeć i miejsce zamieszkania 

29. Program Rodzina 500 plus po pięciu latach 
funkcjonowania 

30. Stosunek do innych narodów 
31. Preferencje partyjne w marcu 
32. Motywacje wyborcze Polaków 
33. Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 

w marcu 
34. Nastroje społeczne w marcu 
35. Obawy przed zakażeniem koronawirusem 

i ocena działań rządu w marcu 
36. Marcowy ranking zaufania do polityków 
37. Nastroje na rynku pracy w pierwszej 

dekadzie marca 
38. Oceny działalności instytucji publicznych 
39. Stosunek do rządu w marcu 
40. Doświadczenia związane z bezrobociem 

Kwiecień 

41. Smog i jak sobie z nim radzić 
42.  Bilans nastrojów społecznych 

w pierwszym kwartale 
43. Scena polityczna – identyfikacje partyjne, 

alternatywy wyborcze i elektoraty 
negatywne 

44. Powstania śląskie w pamięci zbiorowej 
Polaków 

45. Oceny sytuacji finansowej gospodarstw 
domowych po roku pandemii 

46. Preferencje partyjne w kwietniu 
47. Termomodernizacja – potrzeby i plany 
48. Obawy przed zarażeniem się 

koronawirusem i ocena działań rządu 
w kwietniu  

49. Oceny działalności parlamentu 
i prezydenta 

50. Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 
i ocena ich organizacji 

51. Zaufanie do polityków w kwietniu  
52. Nastroje na rynku pracy w kwietniu 
53. Stosunek do rządu w kwietniu 
54. Nastroje społeczne w kwietniu  

Maj 

55. Opinie o stacjach telewizyjnych 
i radiowych w kwietniu 

56. Poczucie wpływu obywateli na sprawy 
publiczne 

57. Stosunek do demokracji i ocena 
jej funkcjonowania 

58. Preferencje partyjne w maju 
59. Oceny działalności parlamentu 

i prezydenta 
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60. Obawy przed zarażeniem się 
koronawirusem i ocena działań rządu 
w maju 

61. Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 
w maju 

62. Nastroje na rynku pracy w maju 
63. Zaufanie do polityków w maju 
64. Stosunek do rządu w maju 
65. Nastroje społeczne w maju 

Czerwiec 

66. Zasady demokracji 
67. Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenie 

przestępczością 
68. Sytuacja społeczno-zawodowa 

osób w wieku 18–24 lata w ostatnim 
30-leciu 

69. Stosunek do energetyki jądrowej 
70. Transformacja energetyczna – oczekiwania 

i postulaty 
71.  Preferencje partyjne w czerwcu  
72. Piłka nożna i UEFA Euro 2020 
73. Oceny działalności parlamentu 

i prezydenta 
74. Polacy o zapowiadanych zmianach 

w podatkach 
75. Polacy o szczepieniach 

przeciw COVID-19 
76. Nastroje społeczne w czerwcu 
77. Zaufanie do polityków w czerwcu 

Lipiec  

78. Stosunek do rządu w czerwcu 
79. Obawy przed zarażeniem się 

koronawirusem i postrzeganie działań 
rządu w czerwcu 

80. Nastroje na rynku pracy w czerwcu 
81. Efekty uboczne szczepień przeciw 

COVID-19 – doświadczenia respondentów 
82. Preferencje partyjne w lipcu 
83. Korzystanie z internetu 
84. Kwartalny bilans nastrojów społecznych 
85. Zaufanie do polityków w lipcu 
86. Oceny działalności parlamentu 

i prezydenta 
87. Nastroje na rynku pracy w pierwszej 

dekadzie lipca 
88. Nastroje społeczne w lipcu 
89. Stosunek do rządu w lipcu 
90. Czy oswoiliśmy epidemię? 

 Opinie i Diagnozy nr 47: Ekologia 
i energetyka w działaniach  opiniach 

Sierpień  

91. Elektoraty o istotnych kwestiach 
społeczno-politycznych 

92. Polacy i rzeczy używane 
93. Ważne kwestie społeczno-polityczne 

w opiniach młodych Polaków 
94. Korzystanie z konsultacji lekarskich 

podczas pandemii 
95. Młodzi Polacy a poczucie wpływu 

na sprawy publiczne i zaangażowanie 
w protesty 

96. Oczekiwania dochodowe 
97. Preferencje partyjne w sierpniu 
98. Oceny działalności parlamentu 

i prezydenta 

Wrzesień  

99. O rynku mediów w Polsce i koncesji 
dla TVN24 

100. Nastroje na rynku pracy w drugiej połowie 
sierpnia 

101. Nastroje społeczne w sierpniu  
102. Stosunek do rządu w drugiej połowie 

sierpnia 
103. Zaufanie do polityków w sierpniu 
104. Opinie na temat szczepień przeciw 

COVID-19 i ocena polityki rządu 
105. Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń 

zdrowotnych 
106. Postrzeganie telewizyjnych programów 

informacyjnych i publicystycznych 
107. Polskie problemy z wodą 
108. Preferencje partyjne we wrześniu 
109. Polacy i książki 
110. Nastroje społeczne we wrześniu 
111. Opinia publiczna wobec uchodźców 

i sytuacji migrantów na granicy 
z Białorusią 

112. Zaufanie do polityków we wrześniu  
113. Nastroje na rynku pracy w pierwszej 

połowie września 
114. Stosunek do rządu we wrześniu 
115. Stosunek do szczepień i postrzeganie 

polityki rządu we wrześniu 

Październik 

116. Telefony komórkowe czy smartfony? 
117. Kwartalny bilans nastrojów społecznych 
118. Stosunek młodych Polaków do demokracji 

w latach 1992–2021 
119. Oceny działalności instytucji publicznych 
120. Młodzi Polacy o zasadach demokracji 
121. Stosunek Polaków do osób 

homoseksualnych 
122. Preferencje partyjne najmłodszych 

wyborców i ich ewolucja w ostatnich dwóch 
dekadach 

123. Preferencje partyjne w październiku 
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124. Letnie wyjazdy wypoczynkowe uczniów 
w drugim roku pandemii 

125. Opinie na temat funkcjonowania systemu 
opieki zdrowotnej 

126. Społeczne poparcie dla protestu medyków 
127. Polacy o sporze z UE i członkostwie w tej 

organizacji  
128. Stosunek do rządu w pierwszej połowie 

października 
129. Oceny działalności parlamentu i prezydenta 
130. Zaufanie do polityków w październiku  
131. Nastroje społeczne w październiku  
132. Stosunek do szczepień i postrzeganie 

polityki rządu w październiku 
133. Preferencje partyjne w drugiej połowie 

października 

Listopad 

134. Nastroje na rynku pracy w pierwszej 
połowie października 

135. Stosunki polsko-niemieckie 
– ocena i postrzegane problemy  

136. Wydatki rodziców na edukację dzieci 
w roku szkolnym 2021/2022 

137. Jak Polacy radzą sobie z inflacją? 
138. Preferencje partyjne w listopadzie 
139. Polska w Unii Europejskiej 
140. Związki zawodowe w Polsce  
141. Szczepienia przeciw grypie 
142. Oceny działalności parlamentu i prezydenta  
143. Stosunek do rządu w listopadzie 
144. Religijność młodych na tle ogółu 

społeczeństwa 
145. Stosunek do szczepień i postrzeganie 

polityki rządu w listopadzie 
146. Zaufanie do polityków w listopadzie 

147. Nastroje społeczne w listopadzie  
148. Nastroje na rynku pracy w pierwszej 

połowie listopada 

Grudzień 

149. Naruszenia praw pracowniczych 
150. Bilans drugiego gabinetu Mateusza 

Morawieckiego po dwóch latach 
działalności 

151. Różne barwy korupcji w Polsce 
152. Sytuacja zawodowa Polaków i gotowość 

zmiany zatrudnienia 
153. Pamięć o stanie wojennym w czterdziestą 

rocznicę jego wprowadzenia 
154. Zdrowie psychiczne Polaków 
155. Preferencje partyjne na przełomie listopada 

i grudnia 
156. Zadowolenie z pracy oraz oceny jej wpływu 

na inne sfery życia 
157. Depresja w doświadczeniach i opiniach 
158. Oceny działalności parlamentu i prezydenta 
159. Koronawirus – obawy, stosunek 

do szczepień, ocena polityki rządu 
160. Opinia publiczna wobec kryzysu na granicy 

z Białorusią  
161. Nastroje społeczne w grudniu  
162. Zaufanie do polityków w grudniu 
163. Boże Narodzenie 2021  
164. Stosunek do rządu w grudniu 
165. Stosunek Polaków do wybranych zjawisk 

i zachowań kontrowersyjnych moralnie  
166. Nastroje na rynku pracy w pierwszej 

dekadzie grudnia 
167. Oceny roku 2021 

 Opinie i Diagnozy nr 48: Młodzi Polacy 
w badaniach CBOS 1989–2021 
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Załącznik 5 

Lista odbiorców komunikatów z badań CBOS w roku 2021 – bezpłatnie 

1. Prezydent RP 

2. Kancelaria Prezydenta RP 

3. Premier 

4. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

5. Prezydium Sejmu (marszałek i pięcioro wicemarszałków) 

6. Prezydium Senatu (marszałek i czworo wicemarszałków) 

7. Ministerstwo Cyfryzacji  

8. Ministerstwo Edukacji i Nauki 

9. Ministerstwo Finansów  

10. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

11. Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

12. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

13. Ministerstwo Obrony Narodowej 

14. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

15. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

16. Ministerstwo Rozwoju i Technologii 

17. Ministerstwo Sportu i Turystyki 

18. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  

19. Ministerstwo Spraw Zagranicznych  

20. Ministerstwo Sprawiedliwości  

21. Ministerstwo Zdrowia  

22. Biuro Rzecznika Praw Dziecka 

23. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich  

24. Główny Urząd Statystyczny  

25. Najwyższa Izba Kontroli  

26. Trybunał Konstytucyjny (wybrane) 

27. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (wybrane) 
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Załącznik 6 

Zestawienie cytowania CBOS w mediach w 2021 r. 

Wzmianki w mediach o CBOS i badaniach CBOS w 2021 roku 

 
Prasa 
druko-
wana 

Portale 
inter-

netowe 
Facebook Twitter Fora 

Komen-
tarze (pod 

artyku-
łami 

na porta-
lach) 

Inne 
Łącznie 

z komen-
tarzami 

Łącznie 
bez 

komen-
tarzy 

Opubli-
kowane 
komuni-

katy 

I 2021 104 2273 113 2374 37 61 24 4987 4926 13 

II 153 4930 133 4037 67 88 49 9459 9371 14 

III 118 10139 124 1821 57 37 54 12350 12313 13 

IV 47 2780 43 1098 25 39 29 4061 4022 14 

V 199 6736 21 1583 34 35 31 8639 8604 11 

VI 82 2141 29 1970 17 46 27 4312 4266 12 

VII 103 2392 45 2257 33 49 22 4901 4852 13 

VIII 70 1713 86 2871 25 41 30 4836 4795 8 

IX 90 7995 198 2611 39 40 38 11011 10971 17 

X 148 4830 346 6817 70 63 48 12322 12259 18 

XI 116 3937 359 3998 82 70 46 8608 8538 15 

XII 128 4948 249 2238 50 74 54 7741 7667 19 

RAZEM 1358 54814 1746 33675 536 643 452 93227 92584 167 

Średnio 
miesięcznie 

113,2 4567,8 145,5 2806,3 44,7 53,6 37,7 7768,9 7715,3 13,9 

 

Obecność w mediach (prasa drukowana i internet) w 2021 roku  
CBOS na tle innych firm 
(z pominięciem komentarzy pod artykułami na portalach internetowych) 

 CBOS GfK Polonia IBRiS Kantar 

I 2021 4926 160 12404 144 

II 9371 336 4640 716 

III 12313 951 8869 547 

IV 4022 361 10547 142 

V 8604 340 6110 120 

VI 4266 1082 11330 172 

VII 4852 771 5201 844 

VIII 4795 345 3408 167 

IX 10971 818 6172 97 

X 12259 791 4549 106 

XI 8538 608 6814 84 

XII 7667 2149 5486 2502 

liczba wzmianek ogółem  92584 8712 85530 5641 
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Opracowanie: 
Zespół & Mirosława Grabowska 
 

 
Ramowy plan tematów badawczych CBOS w roku 2021 

- zatwierdzony na posiedzeniu Rady CBOS 6 listopada 2020 r. - 

Przygotowany planu poprzedziło przyjęcie następujących założeń.   

1. Kwestionariusze nie mogą być zbyt obszerne. Wywiad przy stosowaniu trybu mixed-
-mode (w każdej z trzech form: f2f, CATI i CAWI) nie powinien trwać dłużej niż około 
20 minut i liczyć więcej niż około 100 zmiennych. Dodatkowo, krótszy wywiad oznacza 
wyższy response rate.   

2. Zakładamy opracowanie około 150 komunikatów (mniejszej liczby niż w latach poprzed-
nich ze względu na: zakładane krótsze kwestionariusze, mniejszą liczbę pracowników 
w Zespole Badań Społeczno-Politycznych; mniejszą liczbę pracowników w Redakcji). 
Niewykluczone, że trzeba będzie skorygować – w dół – liczbę opracowanych komuni-
katów.    

3. Zespół Badań Społeczno-Politycznych dba o to, aby pytania dotyczące tematów comie-
sięcznych oraz pytania metryczkowe ulokowane były w kwestionariuszu w stałym miejscu 
oraz zadawane były w niezmienionej kolejności.           

4. Oprócz tematów stałych, comiesięcznych (jest to około 45-50 zmiennych miesięcznie) 
i tematów planowanych, ujętych w niniejszym planie, powinno być miejsce i czas na 
tematy bieżące i nieoczekiwane (w tym roku np. epidemia covid-19 i wydarzenia na 
Białorusi), ale przy trybie mixed-mode możliwość wprowadzania takich tematów do badań 
jest ograniczona.    

5. Nie wyodrębniamy problematyki epidemii covid-19 i jej społecznych konsekwencji – 
będzie ona podejmowana przy różnych problemach życia gospodarczego i społecz-
nego. 

6. Ponadto w roku 2021 mamy następujące rocznice i wydarzenia, które uwzględnimy w bada-
niach: 

(a) 100 rocznica III powstania śląskiego,  

(b) 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego (13 grudnia 1981 r.) . 

7. Z tych powodów konieczne jest ograniczenie liczby tematów. 

8. Trzeba dopuścić możliwość zmian wynikających z aktualnej sytuacji, przesuwanie 
w kalendarzu terminu realizacji poszczególnych tematów lub – po kolejnych konsultacjach 
z Radą CBOS – ich pomijanie. 

  



Załącznik 7 cd. 

29 

PLAN TEMATÓW BADAŃ CBOS W 2021 ROKU (BEZ TEMATÓW STAŁYCH) 

Tematyka badań: 
Kwartały: 

I II III IV 
Liczba tematów w kwartałach 12 13 11 10 

Polityka krajowa 
1. Ocena działalności Sejmu i Senatu, ocena pracy rządu + x x x x 
2. Bieżące kwestie polityczne + x x x x 
3. Ocena funkcjonowania służby zdrowia, ocena projektów reformy 

służby zdrowia, gotowość zaakceptowania różnych kosztów tej 
reformy 

+  x   

4. Ocena kondycji systemu edukacji po reformie i doświadczeniu 
pandemii, edukacja zdalna, ocena programu nauczania, relacji 
szkołą rodzice 

+ x x   

5. Ocena funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz ocena 
reformy wymiaru sprawiedliwości (w miarę potrzeb)  

+     

Polityka zagraniczna i sytuacja międzynarodowa 
6. Bezpieczeństwo państwa – sytuacja międzynarodowa + x  x  
7. Unia Europejska, w tym kwestie szczegółowe (zadowolenie 

z członkostwa, problemy UE, pozycja Polski w UE, spór 
o praworządność); tożsamość europejska i narodowa. 

+  x   

8. Stosunek do Grupy Wyszehradzkiej i inicjatywy Trójmorza   x   
9. Inne kwestie dot. polityki zagranicznej Polski (w miarę potrzeb) +     

Postawy społeczno-polityczne 
10. Stosunek do demokracji (ogólnie i ocena funkcjonowania 

demokracji w Polsce, stosunek do różnych typów rządów, zasady 
demokracji i ich realizacja w Polsce), wolność (od i do) jako 
wartość 

+   x  

11. Stosunek do wybranych narodów (ocena na skali od -3 do +3 ponad 
20 narodów) 

+ x    

12. Stosunek do protestów społecznych +  x   
13. Stosunek do istotnych kwestii społeczno-politycznych, podziały 

społeczno-polityczne 
+   x  

Gospodarka i rynek pracy (patrz pkt. 5. uwag wstępnych) 
14. Praca – zatrudnienie (szanse, mobilność na rynku pracy, migracje), 

szara strefa, gotowość do podejmowania działalności gospodarczej  
+   x  

15. Przestrzeganie praw pracowniczych, jakość życia w pracy  +    x 
16. Podatki (system podatkowy, PiTy) +  x   
17. Sytuacja gospodarcza i polityka społeczno-gospodarcza, 

oczekiwania dotyczące roli państwa gospodarce 
+ x    

18. Związki zawodowe – postrzeganie działalności (w miarę potrzeb) +     
Rodzina 

19. Aktualne problemy polityki prorodzinnej (ocena polityki wobec 
rodziny, m.in. ocena funkcjonowania programu ‘Rodzina 500+’) 

+ x    

20. Materialny wymiar życia rodzin (ocena własnej sytuacji 
materialnej, sposoby gospodarowania pieniędzmi, poczucie 
zagrożenia biedą, długi i oszczędności, deprywacja potrzeb 
materialnych) 

+  x   

21. Wypoczynek wakacyjny dzieci i dorosłych + x  x  
22. Wydatki szkolne (rodziców na edukację dzieci – szkolną 

i pozaszkolną)  
+   x  
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Tematyka badań: 
Kwartały: 

I II III IV 
Kondycja psychofizyczna 

23. Problematyka zdrowia; służba zdrowia; zdrowie psychiczne, 
samopoczucie psychiczne; postrzegania osób chorych psychicznie; 
zadowolenie z życia  

+    x 

24. Poczucie bezpieczeństwa (osobistego, bytowego, zagrożenie 
przestępczością) 

+  x   

Style życia – religia – moralność 
25. Spędzanie czasu wolnego, uczestnictwo w kulturze 

(m.in. czytelnictwo książek)  
+ x    

26. Społeczeństwo informacyjne: korzystanie z nowych technologii, 
skala i specyfika korzystania z Internetu, relacje w Internecie  

+  x   

27. Problematyka ochrony środowiska, świadomość ekologiczna, 
stosunek do energetyki jądrowej, dekarbonizacji. „Zielony Ład”   

+   x  

28. Zachowania konsumenckie, patriotyzm konsumencki  +    x 
29. Wiara i praktyki religijne, społeczna rola Kościoła, stosunki 

państwo-Kościół, Boże Narodzenie  
+ x x x x 

30. Problematyka LGBT+  +    x 
31. Problematyka korupcji i nepotyzmu (m.in. doświadczenia w braniu 

i dawaniu łapówek, postrzegana skala korupcji w Polsce i ocena 
działań rządu mających jej przeciwdziałać, postrzeganie 
nepotyzmu)  

+    x 

Nadchodzące wydarzenia 
32. Wydarzenia sportowe (Igrzyska Olimpijskie w Tokio, Mistrzostwa 

Europy w Piłce Nożnej)  
+  x x  

Podsumowanie roku 
33. Oceny minionego roku i prognozy na rok następny  +    x 
34. Aktywność ekonomiczna, kulturalna i społeczna Polaków 

w ostatnim roku  
+ x    

Rocznice 
35. 100. rocznica III powstania śląskiego + x    
36. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego [patrz: np. kom.  

168/2016) 
+    x 

Liczba tematów w kwartałach  12 13 11 10 
 

Dodatkowo podjęto w badaniach i opublikowano komunikaty na następujące tematy:  

1. Opinia publiczna wobec uchodźców i sytuacji migrantów na granicy z Białorusią 

2. Opinia publiczna wobec kryzysu na granicy z Białorusią 

3. Społeczne poparcie dla protestu medyków 

4. O rynku mediów w Polsce i koncesji dla TVN24 

5. Trwająca epidemia COVID-19 sprawiła, że tematy polityki rządu wobec tej epidemii 
i stosunku społeczeństwa do szczepień stały się tematami stałymi – w sumie opublikowano 
na te tematy 14 komunikatów. 



Załącznik 8





















<<
  /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


