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 STULECIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA
 STATYSTYCZNEGO

 

Obrady Kongresu Statystyki Polskiej  

 
 Od 18 do 20 kwietnia 2012 r.  
odbywał się w Poznaniu Kongres 
Statystyki Polskiej inaugurujący  
uroczyste obchody 100-lecia Pol- 
skiego Towarzystwa Statystycznego, 
jednego z najstarszych stowarzyszeń 
statystycznych na świecie. Było to 
wyjątkowe wydarzenie o między- 
narodowym wymiarze, nad którym 
honorowy patronat objął Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław 
Komorowski.  
 
 

 Komitet Organizacyjny Kongresu: przewodnicząca — Elżbieta Gołata, Uniwer- 
sytet Ekonomiczny w Poznaniu; członkowie: Wojciech Adamczewski, GUS; Gra-
żyna Dehnel, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Urząd Statystyczny  
w Poznaniu; Tomasz Grudziak, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopol-
skiego; Marek Kalemba, Urząd Miasta Poznania; Tomasz Klimanek, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu, Urząd Statystyczny w Poznaniu; Jacek Kowalewski, 
Urząd Statystyczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; 
Władysław W. Łagodziński, PTS; Andrzej Plesiński, Wielkopolski Urząd Woje-
wódzki w Poznaniu; Feliks Wysocki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 
 
 Komitet Naukowy Kongresu: przewodniczący — prof. dr hab. Czesław 
Domański, prezes PTS, Uniwersytet Łódzki; członkowie: prof. dr hab. Andrzej 
S. Barczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; prof. dr hab. Tadeusz 
Borys, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; prof. dr hab. Tadeusz Caliń-
ski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uni-
wersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; prof. dr hab. Janina Jóźwiak, SGH; prof. 
dr hab. Mirosław Krzyśko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poz-naniu; 
prof. dr hab. Jerzy A. Moczko, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu;  
prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; 
prof. dr hab. Tomasz Panek, SGH; prof. dr hab. Jan Paradysz, Uniwersytet  
Ekonomiczny w Poznaniu; prof. dr hab. Józef Pociecha, Uniwersytet Ekono-
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miczny w Krakowie; prof. dr hab. Bogdan Sojkin, Uniwersytet Ekonomiczny  
w Poznaniu; prof. dr hab. Mirosław Szreder, Uniwersytet Gdański; prof. dr hab. 
Jerzy Wilkin, Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Janusz Witkowski, GUS;  
prof. dr hab. Jan Zawadzki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  
w Szczecinie. 
 
 Komitet Honorowy Kongresu: prof. dr hab. Marek Belka, prezes NBP; 
dr Andrzej Byrt, prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich; Piotr Florek, 
wojewoda wielkopolski; prof. dr hab. Marian Gorynia, rektor Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu; Ryszard Grobelny, prezydent miasta Poznania; 
prof. dr hab. Michał Kleiber, prezes PAN; prof. dr hab. Jan Kordos, prezes PTS 
w latach 1985—1994; dr Kazimierz Kruszka, prezes PTS w latach 2005—2010; 
prof. Jae Chang Lee, Prezydent MIS; prof. dr hab. Bronisław Marciniak, rektor 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Walter Radermacher, dy- 
rektor generalny Eurostatu; prof. dr hab. Janusz Witkowski, prezes GUS; Marek 
Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. 
 
 Kongres zorganizowany został na mocy specjalnego porozumienia zawartego 
pomiędzy czterema instytucjami: Głównym Urzędem Statystycznym, Polskim 
Towarzystwem Statystycznym, Urzędem Statystycznym w Poznaniu oraz Uni-
wersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.  

 
 
 
PTS założono 9 kwietnia 1912 r. w Krakowie. 

Głównym celem Towarzystwa było przygotowa-
nie opracowania Statystyka Polski, przedstawiają-
cego w ujęciu statystycznym ziemie polskie od 
czasów najdawniejszych do współczesności. Zo-
stało ono opublikowane w 1915 r. i miało wpływ 
na kształt granic II Rzeczypospolitej.   
 
 

 
 Chociaż PTS powstało w Krakowie, wybór Wielkopolski i Poznania na go-
spodarzy głównych uroczystości jubileuszowych nie był przypadkowy. Powie-
rzenie organizacji Kongresu Statystyki Polskiej środowisku poznańskiemu było 
wyrazem uznania dla zasług żyjących statystyków wielkopolskich oraz wyrazem 
szacunku dla dorobku tych, którzy już odeszli. Środowisko wielkopolskie ze 
względu na wkład jaki wniosło do wiedzy statystycznej, tak ze strony nauki, jak 
i praktyki badań oraz rola, jaką odegrało i odgrywa w rozwoju PTS, ze wszech 
miar zasłużyło na to wyróżnienie. Witając uczestników Kongresu Przewodni-
cząca Komitetu Organizacyjnego, prof. Elżbieta Gołata, odwołała się do historii 
i poprosiła o przewodniczenie obradom sesji jubileuszowej przedstawiciela śro- 
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dowiska statystyków małopolskich, prof. Andrzeja Sokołowskiego z Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Krakowie.  
 Uroczyste obrady sesji jubileuszowej, które zgromadziły ponad 600 uczestni-
ków, odbyły się w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W Kongresie 
uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organizacji statystycznych ze Stanów 
Zjednoczonych, Australii, Włoch, Francji, Niemiec, Węgier, Republiki Czeskiej, 
Niderlandów i Norwegii. Licznie reprezentowane były wszystkie środowiska 
statystyków z: uniwersytetów, instytutów, polskich i międzynarodowych organi-
zacji naukowych, GUS, urzędów regionalnych i innych instytucji statystyki pu-
blicznej. W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli także przedstawiciele 
najwyższych władz państwowych, władz samorządowych miasta i regionu, śro-
dowiska gospodarczego, administracji i przedsiębiorców oraz młodzież akade-
micka. 
 

 
 
Sesja jubileuszowa, w pierwszym rzędzie siedzą od lewej: prof. Jacek Mizerka, prorektor Uniwer- 
sytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dr Jacek Kowalewski, dyrektor Urzędu Statystycznego 
w Poznaniu, dr Marie Bohata, zastępca dyrektora generalnego Eurostatu, prof. Janusz Witkowski, 
prezes GUS, prof. Czesław Domański, prezes PTS, prof. Marian Gorynia, rektor Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, prof. Andrzej Lesicki, prorektor UAM, prof. Marek Ratajczak,  
wiceminister Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Piotr Florek, wojewoda wielkopolski, 
dr Andrzej Plesiński, dyrektor gabinetu wojewody, Tomasz Kayser, zastępca prezydenta miasta 
Poznania, Marek Kalemba, dyrektor gabinetu prezydenta miasta Poznania, Tadeusz Bugajski, 
członek zarządu województwa wielkopolskiego, prof. Eugeniusz Gatnar, członek zarządu NBP. 
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 Sesję jubileuszową rozpoczęły wystąpienia przedstawicieli instytucji organi-
zujących Kongres: prof. Janusza Witkowskiego — prezesa GUS, prof. Mariana 
Goryni — rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. Czesława 
Domańskiego — prezesa PTS oraz dra Jacka Kowalewskiego — dyrektora 
Urzędu Statystycznego w Poznaniu.  
 Prof. Marek Ratajczak, wiceminister Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego odczytał list gratulacyjny, jaki do uczestników Kongresu skierowała mini-
ster, prof. Barbara Kudrycka. W imieniu prezesa PAN, uczestników Kongresu 
pozdrowił prof. Roman Słowiński, członek korespondent PAN, prezes oddziału 
PAN w Poznaniu. Gratulacje członkom PTS i wszystkim statystykom przekazał 
także prof. Eugeniusz Gatnar, członek zarządu NBP. W imieniu władz woj. 
wielkopolskiego, uczestników Kongresu powitali Piotr Florek — wojewoda 
wielkopolski, Tomasz Bugajski — członek zarządu województwa wielkopol-
skiego i Tomasz Kayser — wiceprezydent miasta Poznania. 
 Spośród gości specjalnych Kongresu dr Marie Bohata, wicedyrektor general-
ny Eurostatu, podkreśliła ważną rolę wspólnych projektów metodologicznych 
oraz wymiany doświadczeń pomiędzy państwami w ramach Europejskiego Sys-
temu Statystycznego (ESSnet). Prof. Raymond Chambers, Prezydent Międzyna-
rodowego Towarzystwa Statystyków Badań Reprezentacyjnych, odwołał się do 
tradycji PTS oraz zwrócił uwagę na wyzwania w zakresie statystycznej integra-
cji baz danych i wnioskowania, wykorzystującego różne źródła informacji. 
Z kolei prof. Ronald Wasserstein, dyrektor wykonawczy Amerykańskiego To-
warzystwa Statystycznego, podkreślił dorobek statystyków polskich i ich zasługi 
w rozwoju statystyki światowej. Serdeczne gratulacje przekazała także prof. 
Imbi Traat, wiceprzewodnicząca Estońskiego Towarzystwa Statystycznego. 
 W Kongresie z zagranicy wzięli udział: prof. Francesco Billari (Universita 
Bocconi, Włochy), dr Marie Bohata (Deputy Director General of Eurostat), 
prof. Raymond Chambers (Wollongong University, Australia), prof. Reinhold 
Decker (Universität Bielefeld), prof. Daniel Bonnéry (Centre de Recherche en 
Economie et Statistiques), prof. Lorenzo Fattorini (Università di Siena), prof. 
Malay Ghosh (University of Florida), prof. Anne Valia Goujon (Austrian Acad-
emy of Sciences), prof. Patrick Groenen (Erasmus University Rotterdam), prof. 
Nico Keilman (University of Oslo), prof. Wojciech Krzanowski (University of 
Exeter, W. Brytania), dr Eva Laczka (Deputy President of the Hungarian Central 
Statistical Office, Secretary General of the Hungarian Statistical Association), 
prof. Achille Lemmi (Università di Siena), dr Iva Ritschelova, (President of the 
Czech Statistical Office), prof. Wolfgang Schmid (The German Statistical Soci-
ety), prof. Imbi Traat (University of Tartu), prof. Ronald Wasserstein (American 
Statistical Association), prof. Li-Chun Zhan (Statistics Norway).  
 Pierwszego dnia Kongresu odwoływano się głównie do historii i dorobku 
statystyki polskiej. Sesja plenarna poświęcona rozwojowi polskiej myśli staty-
stycznej podzielona została na dwie części. W sesji zorganizowanej przez prof. 
Mirosława Krzyśko z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prezentacji osiąg-
nięć statystyki polskiej dokonali najwybitniejsi przedstawiciele poszczególnych 
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dziedzin. Prof. Walenty Ostasiewicz z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu przedstawił rozwój myśli statystycznej w Polsce w ujęciu historycznym. 
Wkład Polaków w rozwój statystyki matematycznej i aplikacyjnej został omó-
wiony przez prof. Jana Mielniczuka z Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Prof. 
Tadeusz Caliński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zajął się rozwojem 
i osiągnięciami polskich statystyków w biometrii. Rozwój polskiej myśli staty-
stycznej w naukach ekonomicznych zreferował prof. Krzysztof Jajuga z Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Natomiast rozwój historyczny i aktualne 
wyzwania stojące przed statystyką publiczną przedstawił prezes Janusz Witkow-
ski (współautorami referatu byli prof. Tadeusz Walczak oraz mgr Jan Berger 
z GUS). Temat ten znalazł się też w odrębnej publikacji. 
 Druga sesja poświęcona była prezentacji sylwetek dwóch najwybitniejszych 
rodzinnych statystyków. Prof. Teresa Ledwina z Instytutu Matematycznego 
PAN we Wrocławiu przygotowała charakterystykę sylwetki Jerzego Neymana. 
Natomiast prof. Mirosław Krzyśko przybliżył postać Jana Czekanowskiego. 
Nestorka polskiej statystyki, prof. Stanisława Bartosiewicz przedstawiła (wspól-
nie z dr Elżbietą Stańczyk) historię społeczno-ekonomiczną Polski w latach 
1918—2008. Natomiast prof. Jan Kordos omówił współzależności między roz-
wojem teorii i praktyki badań reprezentacyjnych w Polsce. 
 Rozważania o przeszłości polskiej statystyki nie zdominowały pierwszego 
dnia obrad. Znalazło się w nim również miejsce na odważne spojrzenie w przy-
szłość. Panel dyskusyjny Przyszłość statystyki na ten temat przygotował prof. 
Tadeusz Caliński, który otwierając spotkanie poinformował o powołaniu zespołu 
ds. Uchwały Kongresu Statystyki Polskiej.  
 Drugi dzień Kongresu rozpoczęło uroczyste, otwarte posiedzenie Rady Głów-
nej PTS. Było ono okazją do przedstawienia działalności Towarzystwa w po-
szczególnych regionach. Podczas posiedzenia uhonorowano najbardziej zasłu-
żonych członków Towarzystwa.  
 Dla osób zainteresowanych zastosowaniami statystyki zorganizowano sesję 
Statystyka w biznesie — wymiar praktyczny. Można było na niej poznać aplika-
cje metod statystycznych w firmach o typowo statystycznym profilu działalno-
ści. Przedstawiono tu wykorzystanie statystyki jako wsparcia dla efektywniej-
szego prowadzenia działalności biznesowej. 
 Obrady drugiego i trzeciego dnia Kongresu odbywały się w salach Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Poznaniu i były bardzo intensywne. Zorganizowano  
35 równoległych sesji tematycznych, w tym 12 w języku angielskim oraz sesję 
plakatową. Wygłoszono 155 referatów przygotowanych przez blisko dwustu 
naukowców. Program Kongresu obejmował szereg sesji tematycznych, w tym 
sesje poświęcone metodologii badań statystycznych, statystyce regionalnej, sta-
tystyce ludności, statystyce społecznej i gospodarczej, problematyce danych 
statystycznych oraz statystyce zdrowia, sportu i turystyki. Organizacji poszcze-
gólnych sesji i paneli podjęli się najwybitniejsi polscy statystycy, uznani i cenie-
ni w kraju oraz na arenie międzynarodowej. Zaproszenie ich w skład Komitetu 
Naukowego Kongresu zapewniło bardzo wysoki poziom merytoryczny obrad.  
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 Organizatorzy poszczególnych sesji zaprosili do wygłoszenia referatów naj-
wybitniejszych polskich i zagranicznych przedstawicieli poszczególnych dzie-
dzin badań statystycznych. Dorobek Kongresu będziemy jeszcze długo analizo-
wać i do niego się odwoływać.  
 W ostatnim dniu obrad podjęto także uchwałę kongresową: 

 
 

 
 

UCHWAŁA 
KONGRESU STATYSTYKI POLSKIEJ 

 
I. Uczestnicy Kongresu Statystyki Polskiej zebrani w Poznaniu na Jubile-

uszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego: 
• oddają cześć założycielom i członkom Towarzystwa, którego działal-

ność w latach 1912—1939 walnie przyczyniła się do powstania i roz-
woju II Rzeczypospolitej; 

• składają hołd członkom PTS, ofiarom terroru w czasie II wojny świa-
towej i represji po jej zakończeniu; 

• wyrażają uznanie członkom i władzom Towarzystwa z lat 1947— 
—1955, kontynuatorom jego misji i dorobku mimo trudności w na-
stępnych latach, inicjatorom reaktywacji  PTS w roku 1981, a także 
działającym w późniejszym okresie członkom, Radom Oddziałów 
i Radzie Głównej PTS — za twórczy wkład w rozwój Towarzystwa 
i skarbnicy wiedzy statystycznej. 

II. Zwracając się ku przyszłości uczestnicy Kongresu Statystyki Polskiej 
uznają, że Polska u progu XXI w. staje przed poważnymi problemami 
rozwojowymi związanymi m.in. ze starzeniem się społeczeństwa i nasi-
lającymi się procesami migracyjnymi. Sprostanie wynikającym stąd wy-
zwaniom wymaga podejmowania przez organy państwa właściwych de-
cyzji w wielu sferach życia społecznego i gospodarczego, do czego nie-
zbędne są rzetelne dane statystyczne. 

Za szczególnie istotne uczestnicy Kongresu uważają podjęcie i roz-
wiązanie następujących zagadnień: 
• opracowanie analiz ostrzegawczych dotyczących niekorzystnych ten-

dencji w przebiegu procesów demograficznych, gospodarczych i spo-
łecznych oraz wskazywanie możliwości ich przezwyciężenia; 
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• rozwijanie powszechnej edukacji statystycznej całego społeczeństwa; 
• likwidowanie „białych plam” w systemie statystyki publicznej przez 

powierzenie Głównemu Urzędowi Statystycznemu funkcji współgesto-
ra wszystkich rejestrów administracyjnych, koordynującego zakres 
i sposób gromadzenia danych statystycznych przez poszczególne re-
sorty i instytucje publiczne; 

• umożliwienie w celach badawczych niekomercyjnego dostępu do nie-
identyfikowalnych danych zawartych w rejestrach urzędowych oraz 
w bankach danych gromadzonych przez statystykę publiczną; 

• stworzenie jak najlepszych warunków dla dalszego rozwoju badań sta-
tystycznych zarówno praktycznych, jak i dotyczących ich podstaw me-
todologicznych. 

III. Uczestnicy Kongresu uznają, że jego przebieg przyczynił się do: 
• prezentacji dorobku w zakresie teorii i praktyki statystycznej oraz 

wskazania kierunków jego rozwoju; 
• postawienia właściwych diagnoz wielu procesów społeczno-gospo-

darczych, co daje podstawę do budowy użytecznych prognoz tych pro-
cesów; 

• integracji środowiska statystyków zajmujących się zagadnieniami teo-
retycznymi i praktycznymi; 

• zwiększenia nacisku na konieczność intensywnego kształcenia staty-
styków i upowszechniania wiedzy statystycznej; 

• zwiększenia zainteresowania władz państwowych wynikami prac całe-
go środowiska statystyków polskich; 

• lepszego pokazania dorobku statystyki polskiej, w tym Polskiego To-
warzystwa Statystycznego, na forum międzynarodowym. 
Jednocześnie uczestnicy Kongresu pragną podkreślić, że doniosłość 

dotychczasowych dokonań statystyków polskich jest wielkim wyzwa-
niem i zobowiązaniem do kontynuowania tego dzieła w XXI w. 

 
Poznań, 20 kwietnia 2012 r. 

 
 
 
 Podczas Kongresu miała też miejsce prezentacja wydawnictw okolicznościo-
wych: Statystycy polscy i Polskie Towarzystwo Statystyczne w latach 1912— 
—2012 (recenzja w następnym numerze) oraz prezentacja wystaw: Polskie To-
warzystwo Statystyczne w latach 1912—2012 i Statystyka w Wielkopolsce — 
Ewa Kowalka (Urząd Statystyczny w Poznaniu). 
 Ważnym punktem Kongresu było również uroczyste zakończenie czwartej 
edycji wielkopolskiego konkursu Statystyka mnie dotyka z okazji Dnia Statysty-
ki Polskiej. 
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 Konkurs wiedzy statystycznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych orga-
nizowany jest przez Urząd Statystyczny w Poznaniu oraz PTS — Oddział  
w Poznaniu. 
 Celem konkursu jest m.in. upowszechnianie wiedzy o polskich służbach sta-
tystyki publicznej i organizacjach statystycznych oraz popularyzacja zasobów 
informacyjnych statystyki publicznej jako źródła wiedzy o procesach społeczno-
gospodarczych w ujęciu regionalnym i lokalnym.  
 Podczas obrad Kongresu dr Kazimierz Kruszka, przewodniczący komisji 
konkursowej, ogłosił listę laureatów: I miejsce — Katarzyna Mielcarek, Domi-
nika Mikołajczyk i Angelina Stelmach (kierownictwo Jan Urbaniak) z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazialnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie, za badanie 
dotyczące wykorzystania internetu do zakupu towarów i usług przez uczniów; 
II miejsce — Hubert Sokoliński, Tomasz Szczudło i Wojciech Zieliński (opieka 
Teresa Kowalska) z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego 
w Poznaniu, za opracowanie na temat aktywności kulturalnej i rekreacyjnej 
młodzieży; III miejsce — Monika Rojewska, Katarzyna Kolińska i Natalia  
Wiśniewska (prowadzenie Małgorzata Ginter) z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 w Jarocinie, za pracę na ten sam temat co zdobywcy 2 nagrody.  
 Nagrody laureatom wręczyli: prof. Janusz Witkowski, prezes GUS, Elżbieta 
Walkowiak, wielkopolski kurator oświaty, prof. Emil Panek, dziekan Wydziału 
Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu oraz Paweł Chlebicki — przedstawiciel sponsora (firma Esri). 
 Kongresowi towarzyszył szereg imprez okolicznościowych i wydarzeń. Były to: 
• wystawa Polskie Towarzystwo Statystyczne w latach 1912—2012 zorganizo-

wana przez Jana Bergera w Auli Lubrańskiego w Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza oraz w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.  

Wystawa obrazowała historię PTS w poszczególnych okresach jego dzia-
łalności. Zgromadzono na niej unikalne dokumenty archiwalne i publikacje 
obrazujące dorobek Towarzystwa. Pokazano też sylwetki ludzi, którzy two-
rzyli ten dorobek, wnosząc jednocześnie trwały wkład w rozwój myśli staty-
stycznej nie tylko w Polsce, ale także i na świecie; 

• wystawa Statystyka w Wielkopolsce przygotowana przez Urząd Statystyczny 
w Poznaniu i eksponowana w Auli Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza, w Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Urzędzie Wojewódzkim, 
Urzędzie Miasta i Oddziale NBP w Poznaniu. 

Wystawa obrazowała kilkuwiekowy dorobek statystyki wielkopolskiej. 
Zawierała bowiem archiwalne wyniki badań statystycznych i publikacje, któ- 
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re przyczyniły się do rozwoju myśli i praktyki statystycznej w naszym kraju. 
Wystawa przypominała także sylwetki twórców tego dorobku i zaświadczała 
o nieustannej obecności statystyki w życiu społecznym i gospodarczym re-
gionu i kraju. O jej znaczeniu mówił już Stanisław Staszic w pracy O staty-
styce Polski (wydanej w Warszawie w 1807 r.), w której zadania statystyki 
streścił w podtytule, pisząc: Krótki rzut wiadomości potrzebnych tym, którzy 
ten kraj chcą oswobodzić i którzy w nim chcą rządzić. 

Przygotowanie wystaw było dofinansowane przez NBP; 
• warsztaty statystyczne odbyły się 16 i 17 kwietnia 2012 r. (uczestniczyło 

w nich łącznie ok. 60 osób):  
1. Integracja danych statystycznych i estymacja dla małych obszarów (warsz-

tat dwudniowy, w języku angielskim) odbył się w Urzędzie Statystycznym 
w Poznaniu.  

Pierwszego dnia warsztaty prowadził Fabrizio Solari z włoskiego urzędu 
statystycznego — ISTAT. Celem spotkania było umożliwienie jego uczest-
nikom nabycia podstawowej wiedzy na temat metod statystyki małych ob-
szarów. Przedstawiono najbardziej odpowiednie podejścia wykorzystujące 
informacje wynikające ze schematu losowania oraz oparte na modelu. 
Przedstawiono także niektóre bardziej zaawansowane techniki. Oprócz 
wiedzy teoretycznej uczestnicy warsztatów wykorzystywali oprogramowa-
nie komputerowe do analizy rzeczywistych studiów przypadku oraz nabyli 
umiejętności aplikacji gotowych procedur w celu uzyskania estymatorów 
statystyki małych obszarów.  

Drugiego dnia prowadzącym był Marcello D'Orazio również z ISTAT-u. 
Zajęto się metodą parowania statystycznego, której celem jest połączenie 
rekordów z dwóch lub więcej baz danych, które nie zawierają informacji  
o tych samych jednostkach. Przy założeniu, że nie ma części wspólnej w 
obu parowanych plikach, łączenie tych samych jednostek z obu zbiorów 
jest niemożliwe. Dlatego łączenie zbiorów przeprowadzane jest przy użyciu 
algorytmów, w których wykorzystuje się różne miary podobieństwa rekor-
dów. W efekcie tworzony jest nowy plik danych, który zawiera wszystkie 
zmienne z łączonych baz. W konsekwencji uzyskuje się zbiór danych ze 
,,sztucznymi jednostkami’’, w którym cechy niedostępne, po przeprowa-
dzeniu parowania, są już wspólnie obserwowane.  

2. Wprowadzenie do metod data mining (warsztat jednodniowy), prowadzony 
przez Grzegorza Harańczyka odbył się w Laboratorium Centrum Informa-
tyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Głównym celem warsztatu 
było wprowadzenie do metod data mining. Podczas warsztatów omówiono 
główne idee związane z tym podejściem do analizy danych oraz wybrane 
metody, które zostały zilustrowane przykładami w systemie STATISTICA 
Data Miner. Zakres zastosowań analizy danych w wielu dziedzinach stale 
się poszerza. Wynika to w głównej mierze z coraz powszechniejszego 
przekonania, że przy rozwiązywaniu różnego rodzaju zagadnień poznaw-
czych i praktycznych trzeba opierać się na empirycznych danych, opisują-
cych badane zjawiska i procesy. Obecnie dostępnych jest coraz więcej in-
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formacji, prawie wszystko jest mierzone, a pomiary archiwizowane. Bardzo 
szybko rośnie wolumen danych poddawanych analizie, pojawiają się nowe 
problemy oraz rosną oczekiwania, dlatego musi się poszerzać również za-
kres stosowanych technik analizy danych;  

• zwiedzanie Centrum Sztuki i Biznesu — Stary Browar. W dniu poprzedza-
jącym Kongres dla gości zorganizowano zwiedzanie Centrum i przyjęcie 
powitalne w zabytkowej Słodowni; 

• koncert z okazji jubileuszu PTS „Piękne głosy, piękne melodie” w Auli 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.  

W części oficjalnej poprzedzającej ten koncert była okazja do wręczenia 
odznaczeń osobom najbardziej zasłużonym dla rozwoju statystyki w Pol-
sce. Odznaki honorowe „Za zasługi dla statystyki RP” wręczył prezes  
Janusz Witkowski. Odznaczenia otrzymali: prof. Andrzej S. Barczak, prof. 
Czesław Bracha, dr Tomasz Klimanek, prof. Jan Kordos, prof. Jerzy T. 
Kowaleski, dr Mieczysław Kowerski, prof. Mirosław Krzyśko, prof. An-
drzej Młodak, prof. Józef Pociecha, prof. Barbara Podolec, prof. Jan Stecz-
kowski. Drowi Kazimierzowi Kruszce, prezesowi PTS w latach 2005— 
—2010, przyznano tytuł honorowego członka PTS. Tytuł ten jest wyrazem 
uznania wybitnych zasług dra Kazimierza Kruszki dla rozwoju i popula- 
ryzacji Towarzystwa. Laudację wygłosił wiceprezes PTS Władysław W. 
Łagodziński. Prof. Czesław Domański z kolei wręczył medale im. Jerzego 
Neymana. Zostali nimi uhonorowani profesorowie: Anthony Atkinson, Ta-
deusz Caliński, Malay Ghosh, Zdzisław Hellwig, Jana Jureckova, Graham 
Kalton, Witold Konecki, Wojciech Krzanowski, Calyampudi Radhakrishna 
Rao, Kazimierz Zając, Ryszard Zieliński.  

Koncert wypełniła muzyka w wykonaniu studentów i absolwentów Aka-
demii Muzycznej w Poznaniu oraz chóru kameralnego Uniwersytetu Eko-
nomicznego Musica Viva. Młodzi śpiewacy pokazali jak tworzą muzykę 
„żywą” pod dyrekcją prof. Marka Gandeckiego. Wyjątkowa atmosfera 
koncertu, muzyka, muzycy, chór i soliści oraz osobiste zaangażowanie 
prowadzącej koncert prof. Haliny Lorkowskiej, prorektor Akademii Mu-
zycznej sprawiły, że Poznań pozostanie w pamięci uczestników Kongresu 
jako ośrodek akademicki, w którym muzyka łączy różne uczelnie i ludzi 
różnych dyscyplin nauki.  

 
* 

*    * 
 
 Kongres Statystyki Polskiej był wyjątkowym w dziejach statystyki polskiej 
wydarzeniem, szczególną okazją do spotkania oraz wymiany poglądów i 
doświadczeń wielu przedstawicieli statystyki publicznej, ośrodków naukowych 
i innych partnerów uczestniczących w badaniu procesów społecznych, gospo-
darczych i demograficznych. Stworzył niepowtarzalną platformę dla ukierunko-
wania w nadchodzących latach poszukiwań metodologicznych i poznawczych 
podejmowanych przez środowiska statystyczne. Już dzisiaj można powiedzieć, 
że Kongres był jednym z bardzo znaczących wydarzeń naukowych w historii 
polskiej myśli i praktyki statystycznej. 
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 Jak podkreślił prof. Janusz Witkowski, prezes GUS, z roku na rok rośnie rola 
statystyki i coraz większa jest potrzeba uzyskiwania wiarygodnych danych staty-
stycznych. Coraz szerszy jest również zakres tematów tak w ramach programu 
badań statystycznych, jak również indywidualnych zainteresowań naukowych 
wynikających z potrzeb gospodarki, państwa i społeczeństwa. Chociaż program 
Kongresu nie obejmował wszystkich zagadnień, był on bardzo rozbudowany. 
Przez długi czas będziemy się z pewnością do niego odwoływać.  
 W kolejnych numerach „Wiadomości Statystycznych” przedstawione zostaną 
artykuły będące pokłosiem referatów przygotowanych na Kongres.  
 Pragniemy gorąco podziękować organizatorom poszczególnych sesji i panelu 
dyskusyjnego, autorom referatów, plakatów, osobom prowadzącym sesje i bio-
rącym udział w dyskusjach, autorom i redaktorom publikacji okolicznościo-
wych. Serdeczne podziękowania składamy pracownikom Zakładu Wydawnictw 
Statystycznych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Kongresu, wolontariuszom 
i studentom, czuwającym nad jego sprawnym przebiegiem. Serdecznie dzięku-
jemy za Państwa wkład merytoryczny i organizacyjny w powodzenie tego 
przedsięwzięcia. Nie byłoby ono możliwe, gdyby nie wspólny wysiłek całego 
środowiska statystyków polskich. 
 

Oprac. Elżbieta Gołata 
 
 

 
 

SUMMARY 
 
 To celebrate 100 years of existence of the Polish Statistical Association, in 
April. took place in Poznan the Congress of Polish Statistics. The study honors 
authors of the organization that had a strong influence on the shape of modern 
statistics in Poland. The presented reports also included detailed information 
about the course of these discussions. It also provides a resolution of Congress, 
which defines activity purposes of Polish statisticians (researchers and practi-
tioners) in the XXI century. 

 
 

РЕЗЮМЕ 
 
 По случаю 100-летия Польского статистического общества, в апреле 
с.г. состоялся в Познани Конгресс польской статистики. Статья воздает 
почести прежде всего основателям организации, которая оказала сильное 
влияние на уровень современной статистики в Польше. В представленном 
сообщении нашлись также подробные информации по ходу Конгресса. 
Было представлено постановление Конгресса, в котором подчеркивается 
в частности цели работы польских статистиков (ученых и практиков) 
в XXI в.  
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 STUDIA METODOLOGICZNE 

 

Jacek BIAŁEK  
 
Propozycja indeksu cen 

 

 W teorii indeksów statystycznych wyróżnić można następujące kierunki  
(von der Lippe, 2007):  
• ujęcie aksjomatyczne, w ramach którego określamy pożądane własności ma-

tematyczne indeksów (tzw. testy) i szukamy konstrukcji indeksu, który speł-
niałby możliwie jak najwięcej postulatów lub przynajmniej te z nich, które 
mają charakter aksjomatów; 

• ujęcie stochastyczne, gdzie poszukując idealnej formuły indeksu nie opieramy 
się na wspomnianych testach, lecz własnościach statystycznych indeksów  
(np. chcemy minimalizować ich zmienność mierzoną wariancją). Wspólnym 
ogniwem podejścia aksjomatycznego i stochastycznego jest tzw. atomistyczna 
teoria indeksów, zgodnie z którą uwzględnia się jedynie obserwowalne 
zmienne (ceny i ilości komponentów) oraz zakłada się, że ceny i ilości kom-
ponentów są od siebie niezależne; 

• ujęcie czynnikowe, gdzie ceny i ilości komponentów traktuje się jako czynni-
ki w czteropolowym planie eksperymentalnym, a następnie za pomocą analizy 
wariancji (ANOVA) wyznacza się rozwiązanie systemu równań minimalizu-
jącego wariancję estymatorów parametrów modelu; 

• ujęcie ekonomiczne, którego geneza leży u źródła problemu pomiaru inflacji 
za pomocą indeksu kosztów utrzymania (COLI — Cost of Living Index).  
W przeciwieństwie do podejścia aksjomatycznego i stochastycznego nie opie-
ra się tu jedynie na bezpośrednio obserwowalnych zmiennych (np. minimal-
nego kosztu utrzymania nie obserwuje się bezpośrednio) i co więcej, nie za-
kłada się braku zależności pomiędzy cenami i ilościami. W podejściu tym 
przyjmuje się, że pomiędzy cenami i ilościami istnieją wzajemne relacje wy-
jaśniane przez modele mikroekonomiczne; 

• ujęcie Divisia, w którym szacując wartość indeksu bierze się pod uwagę nie 
tylko okres bazowy i badany (a więc krańce rozważanego interwału czasowe-
go), ale również wszystkie momenty pośrednie. W literaturze przedmiotu spo-
tkać można tu zarówno modele z czasem skokowym, jak i ciągłym (Białek, 
2006, 2007). 

 Celem artykułu jest prezentacja autorskiego indeksu cen, który oceniany bę-
dzie z aksjomatycznego punktu widzenia. A zatem zamierzeniem autora jest 
konstrukcja indeksu statystycznego, który spełniałby możliwie jak najwięcej 
spośród pożądanych własności (aksjomatów) nazywanych przez teoretyków 
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indeksów testami. Wiadomo bowiem, że nawet powszechnie stosowane indeksy 
często są niedoskonałe z punktu widzenia aksjomatyki (np. indeksy Laspeyresa 
czy Paaschego nie spełniają testu kołowego, jak też odwróconego czasu von der 
Lippe (2007)). Z kolei indeksy doskonalsze pod tym względem (np. indeks 
Fishera czy Törnqvista) nie mają cennej interpretacji ekonomicznej (Białek, 
2005). Co więcej, wątpliwość budzić może również przyjęcie przez Fishera za-
łożenia, iż prawdziwa wartość indeksu znajduje się w przedziale, którego krańce 
wyznaczone są przez indeksy Laspeyresa i Paaschego. W opracowaniu proponu-
je się więc indeks dolny i górny (wzory (1) i (2)), które faktycznie wyznaczają 
przedział zawierający wartość wszystkich znanych indeksów cen. Dlatego też, 
zdaniem autora, naturalniejszym jest przyjęcie formuły indeksu cen stanowiącej 
średnią geometryczną z tych właśnie indeksów (wzór (6)). 
 Podobnie jak wielu innych autorów, w artykule abstrahujemy od interpretacji 
ekonomicznej, która w zastosowaniach indeksów superlatywnych ma znaczenie 
drugorzędne (von der Lippe, 2007). Uzasadnieniem takiego stanowiska mogą 
być zastosowania tego rodzaju indeksów do pomiaru obciążenia indeksu COLI 
(Crawford, 1998; Cunningham, 1996; Hałka i Leszczyńska, 2011), konstruowa-
nie indeksów giełdowych opartych na indeksach cen (np. indeks VLCI — Value 
Line Composite Index), definiowanie przeciętnej stopy zwrotu funduszy inwe-
stycyjnych czy emerytalnych za pomocą łańcuchowych indeksów cen (Gajek, 
Kałuszka, 2000, 2001; Białek, 2012), czy wreszcie konstruowanie miar ocenia-
jących dynamikę OFE w przedziale czasowym (Białek, 2009; Białek, 2011). We 
wszystkich tych zastosowaniach głównym problemem jest zawsze wybór odpo-
wiedniej formuły indeksu, przy czym właściwie bez znaczenia jest jego interpre-
tacja ekonomiczna. W tego rodzaju zagadnieniach o wiele istotniejsze jest to, na 
ile wiernie indeks cen odzwierciedla rzeczywistą ich dynamikę. A zatem, pro-
blem poszukiwania właściwych formuł indeksów o dobrych własnościach ak-
sjomatycznych, ale także statystycznych1 jest nadal otwarty. Opracowanie 
przedstawia autorską propozycję indeksu, który może stanowić alternatywę dla 
indeksów superlatywnych (Fishera, Marshalla-Edgewortha czy Walsha). 
 

AKSJOMATYKA INDEKSÓW CEN 
 

 W artykule ograniczymy rozważania do indeksów cen. Oznaczmy zatem formu-
łę indeksu cenowego określonego dla N komponentów jako ),,,,( tstsP PPQQI  
gdzie:  
 

]...,,,[ 21 ′= s
N

sss pppP  — wektor cen dla okresu bazowego s; 

]...,,,[ 21 ′= t
N

ttt pppP  — wektor cen dla okresu badanego t;  

  
1 Interesuje nas np. indeks o niewielkiej zmienności mierzonej odchyleniem standardowym bądź 

wariancją. Tego aspektu jednak w artykule nie omawiamy, wchodzi ono bowiem w zakres tzw. 
ujęcia stochastycznego. 
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]...,,,[ 21 ′= s
N

sss qqqQ  — wektor ilości dla okresu bazowego s;  

]...,,,[ 21 ′= t
N

ttt qqqQ  — wektor ilości dla okresu badanego t. 

 
 Postulaty dla indeksów statystycznych znaleźć można m.in. u Krzysztofiak  
i Luszniewicz (1997), Balk (1995) czy von der Lippe (2007). Najczęściej od 
indeksów agregatowych wymaga się by spełniały następujące testy: 
• proporcjonalności (proportionality test) mówiący, iż w przypadku proporcjo-

nalnych zmian cen wszystkich komponentów agregatowy indeks cen ulega 
zmianie według stałej proporcji, tzn.: 

 

,),,,( kPPQQI tstsP =  gdzie ,
t
i
s
i

p
k

p
= }...,,2,1{ Ni∈  

 
• liniowej homogeniczności (linear homogeneity): 
 

),,,(),,,( tstsPtstsP PPQQkIkPPQQI =  
 
• jednoznaczności (identity test), który postuluje, aby w przypadku braku zmian 

cen komponentów w okresie badanym w stosunku do bazowego indeks dy-
namiki przyjął wartość jeden (szczególny przypadek poprzedniego testu, 
wprowadzony przez Laspeyresa); 

• odwracalności w czasie (time reversal test), który narzuca aby indeks cenowy 
wyznaczony dla okresu bazowego s i badanego t stanowił odwrotność indeksu 
wyznaczonego dla okresu bazowego t i badanego s, czyli: 

 
1),,,(),,,( =⋅ ststPtstsP PPQQIPPQQI  

 
• wymiarowości cen (price dimensionality test) orzekający, iż agregatowy in-

deks cen nie zmienia swej wartości liczbowej w przypadku zmiany jednostki 
miary jakiegokolwiek składnika cenowego: 

 
),,,(),,,( tstststs PPQQIcPcPQQI = dla 0>c  

 
• współmierności (commensurability test) orzekający, iż agregatowy indeks cen 

nie zmienia swej wartości liczbowej w przypadku zmiany jednostki miary ja- 
kiegokolwiek składnika cenowego, co można wyrazić formułą matematyczną: 

 
),,,(),,,( 11 tstsPtstsP PPQQIPPQQI =−− λλλλ  

 
gdzie λ  to dowolna diagonalna macierz o dodatnich wyrazach na głównej prze-
kątnej. 
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 W literaturze przedmiotu rozważa się tzw. systemy minimalnych wymagań 
(systems of minimum reguirements). Wyróżnić można by tutaj system Martinie-
go (1992), Eichhorna i Voellera (1976) czy Olta (1996). Pierwszy z nich wydaje 
się być najmniej restrykcyjny, wymaga bowiem aby dobrze skonstruowany in-
deks spełniał przynajmniej testy jednoznaczności, współmierności i liniowej 
homogeniczności. W artykule podano propozycję indeksu, który spełnia wymogi 
wszystkich wymienionych systemów minimalnych wymagań. 

 

PROPOZYCJA INDEKSU CEN 

 

 W ramach wprowadzonych oznaczeń zdefiniujmy indeks dolny cen jako: 
 

 





=

==
N

i

s
i

t
i

s
i

N

i

t
i

t
i

s
i

tstsP
L

pqq

pqq
PPQQI

1

1

),max(

),min(
),,,(  (1)

 
oraz indeks górny cen w postaci: 
 

 





=

==
N

i

s
i

t
i

s
i

N

i

t
i

t
i

s
i

tstsP
U

pqq

pqq

PPQQI

1

1

),min(

),max(

),,,(  (2)

 
Można zauważyć, iż zachodzi: 
 

≤≤ )),,,(),,,,(min(),,,( tstsP
Pa

tstsP
La

tstsP
L PPQQIPPQQIPPQQI  

),,,()),,,(),,,,((max tstsP
U

tstsP
Pa

tstsP
La PPQQIPPQQIPPQQI ≤≤  

(3)

 
gdzie ),,,( tstsP

La PPQQI  oraz ),,,( tstsP
Pa PPQQI  stanowią odpowiednio ce- 

nowy indeks Laspeyresa i Paaschego, tzn.: 
 

 





=

==
N

i

s
i

s
i

N

i

t
i

s
i

tstsP
La

pq

pq

PPQQI

1

1),,,(  (4)
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=

==
N

i

s
i

t
i

N

i

t
i

t
i

tstsP
Pa

pq

pq

PPQQI

1

1),,,(  (5)

 
Proponowana formuła indeksu ma postać: 
 

 ),,,(),,,(),,,( tstsP
U

tstsP
L

tstsP
B PPQQIPPQQIPPQQI ⋅=  (6)

 
W dalszej części pracy omówimy podstawowe własności formuły (6). 
 

WŁASNOŚCI PROPONOWANEGO INDEKSU 
 
 Wprowadźmy następujące oznaczenia: 
 

,st QQ   jeżeli }..,,1{ Ni∈∀    ;s
i

t
i qq ≥  

,st QQ   jeżeli }..,,1{ Ni∈∀    .s
i

t
i qq ≤  

 
 Oznaczmy również indeks zmiany wartości agregatu jako: 
 

 





=

==
N

i

s
i

s
i

N

i

t
i

t
i

tsts
W

pq

pq

PPQQI

1

1),,,(  (7)

 
 Można zauważyć, iż jeżeli st QQ  to zachodzi: 
 

 ),,,(),,,( tsts
W

tstsP
U PPQQIPPQQI =  (8)

 
natomiast, gdy spełniona jest relacja st QQ  otrzymujemy: 
 

 ),,,(),,,( tsts
W

tstsP
L PPQQIPPQQI =  (9)

 
 W obu sytuacjach okazuje się, że: 
 

 ),,,(),,,( tstsP
F

tstsP
B PPQQIPPQQI =  (10)

 
gdzie ),,,( tstsP

F PPQQI jest cenowym indeksem Fishera, stanowiącym średnią 

geometryczną z indeksów Laspeyresa i Paaschego. 
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Twierdzenie 1 
 
 Formuła (6) spełnia test proporcjonalności, liniowej homogeniczności,  
jednoznaczności, odwracalności w czasie, wymiarowości cen oraz współmier- 
ności. 

 
Dowód 
 
 Proporcjonalność. Załóżmy, że dla pewnego dodatniego k zachodzi .st kPP =  
Wówczas: 
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 (11)

 
 Liniowa homogeniczność. Zauważmy, że dla dowolnego dodatniego k zacho-
dzi: 
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 Jednoznaczność wynika wprost z proporcjonalności (wystarczy przyjąć k = 1). 
 Odwracalność w czasie. Zauważmy, że zamieniając okres bazowy z badanym 
otrzymujemy: 
 

=⋅ ),,,(),,,( ststP
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B PPQQIPPQQI  
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(13)
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 Wymiarowość cen. Z definicji indeksu (6) wynika, że dla dowolnego dodat-
niego k mamy: 
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 Współmierność. Niech λ  będzie dowolną diagonalną macierzą o wymiarach N×N 
i nieujemnych wyrazach, natomiast 1−λ  będzie macierzą do niej odwrotną, tzn.: 
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 Zauważmy, że prawdziwa jest równość: 
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PRZYKŁADY  

 
Przykład 1 
 
 Rozważmy agregat składający się z N = 4  komponentów, których ceny i ilości 
w okresie bazowym s i badanym t określają wektory: 
 

;]1000,300,2000,10[ ′=sP   ;]5,3000,200,2000[ ′=sQ  

;]1300,300,1500,150[ ′=tP  .]7,5000,150,2200[ ′=tQ  
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 Po przeprowadzeniu obliczeń uzyskano następujące wyniki omówionych 
indeksów cen. 
 

WARTOŚCI INDEKSÓW CEN DANYCH UMOWNYCH  
Z PRZYKŁADU 1 

Formuła indeksu Wartość indeksu 

),,,( tstsP
La PPQQI ............ 1,001

),,,( tstsP
Pa PPQQI ............ 1,0183

),,,( tstsP
F PPQQI ............ 1,0096

),,,( tstsP
L PPQQI ............ 0,6730

),,,( tstsP
U PPQQI ............ 1,52249

),,,( tstsP
B PPQQI ............ 1,0122

 
Ź r ó d ł o: obliczenia własne w Mathematica 6.0. 

 
 Widać, iż w przypadku braku ekstremalnych zmian cen bądź ilości kompo-
nentów w porównywanych okresach różnice wskazań pomiędzy indeksem 
Fishera2 a proponowanym indeksem P

BI  są znikome (wartości pogrubione 

w tabeli). 
 
Przykład 2 
 

 

 
 Rozważmy teraz sytuację, w której dane uzupełniamy o parametr rzeczywisty 
a, determinujący skalę różnic cen i ilości w porównywanych okresach. Przyj-
mijmy zatem:  
 

;]1000,300,2000,100[ ′+= aPs  ;]5,3000,200,2000[ ′+= aQs  
  

2 Indeks Fishera wybrano do porównań ze względu na bardzo dobre własności matematyczne. 
Często nazywa się go indeksem idealnym ze względu na spełniony, bardzo restrykcyjny test od-
wróconego czasu (Białek, 2005). 
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;]1300,2300,1500,150[ ′−+−+= aaaaPt

,]1,07,105000,150,2200[ ′+++= aaaQt  
 
gdzie ].200,0[∈a  Wartość parametru dobrano tak, aby uwypuklić różnice po-
między indeksem Fishera i indeksem proponowanym. Otrzymano krzywą zapre-
zentowaną na wykr. 1. 
 
Przykład 3 
 

 

 
 Rozważmy teraz ekstremalną sytuację, gdy zmiany ilości dwóch komponen-
tów w okresie badanym w porównaniu do okresu bazowego są zdecydowanie 
bardziej dynamiczne niż w przypadku zmian ilości pozostałych dwóch kompo-
nentów. Co więcej, te bardziej dynamiczne zmiany dotyczą komponentów, któ-
rych cena nie uległa zmianie w porównywanych okresach. W ważonych formu-
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łach indeksów wagi ustalane są na podstawie ilości, dlatego w przypadku domi-
nującego udziału ilości komponentów o niezmieniającej się cenie wartość indek-
su cen powinna oscylować wokół jedności.  
 Tymczasem przyjmując: 
 

;]1000,300,2000,100[ ′=sP  ;]5,3000,200,2000[ ′+= aQs  

;]1300,300,1500,100[ ′=tP   ,]7,5000,150,2200[ 33 ′+++= aaaQt  
],500,0[∈a  

 
otrzymano w rezultacie anomalne zachowanie indeksu Fishera i poprawne in-
deksu P

BI  (wykr. 2). 
 
Wnioski 
 
 Z twierdzenia 1 wynika, iż formuła indeksu ),,,( tstsP

B PPQQI  określona 

wzorem (6) jest skonstruowana poprawnie z aksjomatycznego punktu widzenia. 
Indeks ten spełnia podstawowe testy wymienione chociażby w systemie mini-
malnych wymagań Martiniego (1992) oraz, podobnie jak indeks Fishera, re-
strykcyjny test odwróconego czasu. Analiza danych umownych z przykładów 
1—3 pokazuje, iż w typowych przypadkach, gdzie zmiany cen i ilości agregatu 
nie będą zbyt gwałtowne w porównywanych okresach, wartości indeksu Fishera 
i proponowanego są zbliżone. Jednak różnice wskazań tych indeksów będą tym 
większe, im większe zaburzenia wprowadzimy pomiędzy ceny i ilości dla bada-
nych okresów. 
 

dr Jacek Białek — Uniwersytet Łódzki 
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SUMMARY 

 
 In the article the Author presents and discusses a new price index formula. 
The paper shows that the proposed formula satisfies basic tests coming from the 
price index theory. Using some examples the discussed index is compared to the 
Fisher index. 
 

РЕЗЮМЕ 
 
 В статье представляется новая формула индекса цен. Было доказано, 
что предложенная формула удовлетворяет основные тесты из аксиома- 
тической теории индексов. На примерах сопоставлен предложенный 
метод с индексом Фишера. 
 
 
 
Wiesława DOMAŃSKA, Grzegorz JABŁONOWSKI 
 

Europejskie Rachunki Ekonomiczne Środowiska 

 
Państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) postanowiły, że Unia będzie 

działać na rzecz trwałego rozwoju Europy. Jego podstawą są: zrównoważony 
wzrost gospodarczy i stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej 
konkurencyjności, zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego 
oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska.  Jest  to  ambitny cel  
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wdrożenia idei zrównoważonego rozwoju1 do polityki rozwoju gospodarczo- 
-ekonomicznego Unii. O wadze i randze tego podejścia w zjednoczonej Europie 
świadczy fakt, iż zostało ono wpisane do traktatu o UE (art. 3 ust. 3). Do opra-
cowywania i realizacji skutecznej polityki, uwzględniającej zrównoważony roz-
wój, niezbędne są rzetelne informacje o stanie środowiska oraz o podstawowych 
tendencjach i czynnikach zmian zachodzących w środowisku. Decyzja 
1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 lipca 2002 r., ustanawia-
jąca szósty wspólnotowy ramowy program działań w zakresie środowiska natu-
ralnego2, była podstawą do podjęcia prac nad opracowaniem odpowiednich na-
rzędzi pozwalających na lepsze przedstawienie wpływu działalności gospodar-
czej na środowisko. Tymi narzędziami stały się rachunki ekonomiczne środowi-
ska, będące rachunkami satelitarnymi w stosunku do Systemu Rachunków Na-
rodowych (SNA). 

Strategię rozwoju rachunków środowiska oraz ich wdrożenie w krajach 
członkowskich UE i EFTA zainicjowano w następujących dokumentach: 
• Europejskiej Strategii Rachunków Środowiska (European Strategy for Envi-

ronmental Accounting ESEA) z 2003 r., zrewidowanej w 2008 r.; 
• Planie Eurostatu Implementacji Rachunków Środowiska (Eurostat’s Envi-

ronmental Accounting Implementation Plan) z 2008 r. 
Europejska Strategia Rachunków Środowiska pełniła przede wszystkim rolę 

instrumentu inicjującego rozwój tych rachunków. Jednocześnie służyła do po-
miaru osiągania przez kraje członkowskie celów zrównoważonego rozwoju, 
strategii lizbońskiej oraz polityki dotyczącej środowiska UE. Plan Implementacji 
natomiast wyznaczał kierunki rozwoju rachunków środowiska na lata 2009 
i 2010 w krajach członkowskich UE. 

Wagę i rolę rachunków ekonomicznych środowiska w opisie współczes- 
nych procesów gospodarczych i dotyczących środowiska dostrzegają także 
inne organizacje międzynarodowe. Odzwierciedleniem tego jest przyję- 
cie Systemu Zintegrowanych Rachunków Ekonomicznych Środowiska (Sys-
tem of Environmental Economic Accounts — SEEA) w lutym 1993 r. przez 
Komisję Statystyczną ONZ. System ten opracowany został wspólnie przez 
ONZ, Komisję Europejską, MFW, OECD oraz Bank Światowy. SEEA łączy 
informacje dotyczące gospodarki i środowiska we wspólną strukturę ramo- 
wą, aby umożliwić zmierzenie wkładu środowiska do gospodarki i oddziały-
wania gospodarki na środowisko. Od 2010 r. trwają prace nad rewizją SEEA, 
a w lutym 2012 r. ogólne ramy SEEA zostały przyjęte przez ONZ jako 
międzynarodowy standard w zakresie ekonomicznych rachunków środowi-
ska. 
  

1 Proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób 
umożliwiający realizacje tych samych dążeń następnym pokoleniom, źródło: Polski Komitet 
ds. UNESCO http://www.unesco.pl 

2 Dz. U. L 242 z 10.09.2002 r., s. 1—15. 
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PODSTAWA PRAWNA EUROPEJSKICH RACHUNKÓW EKONOMICZNYCH 
ŚRODOWISKA 

 
Ogólne ramy odniesienia do Europejskich Rachunków Ekonomicznych Śro-

dowiska (EREŚ) określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE), nr 223/2009 z 11 marca 2009 r., w sprawie statystyki europejskiej3.  

Szczegółowe uregulowania kwestii rachunków ekonomicznych środowiska 
określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), 
nr 691/2011 z 6 lipca 2011 r., w sprawie europejskich rachunków ekonomicz-
nych środowiska4. Rozporządzenie to jest kluczowe dla rozwoju EREŚ, gdyż 
ustanawia wspólne ramy do gromadzenia, zestawiania, przekazywania oraz oce-
ny tych rachunków i umiejscawia je jako rachunki satelitarne w stosunku do 
ESA 955. Jednocześnie ustala ono metodykę, wspólne standardy, definicje, kla-
syfikacje i zasady rachunkowości, jakie mają być stosowane przy opracowywa-
niu rachunków ekonomicznych środowiska. Pozwoliło to na zharmonizowanie 
i standaryzowanie różnych zestawów rachunków środowiskowych opracowy-
wanych przez poszczególne państwa członkowskie. 

W rozporządzeniu przyjęto elastyczną strukturę modułową umożliwiającą 
m.in. wprowadzanie dodatkowych modułów. Obecnie rozporządzenie wprowa-
dza obowiązek raportowania danych (w tzw. pierwszej rundzie) w ramach trzech 
następujących modułów:  
1. Rachunki emisji do powietrza; 
2. Podatki związane ze środowiskiem; 
3. Ogólnogospodarcze rachunki przepływów materialnych. 

Kolejne moduły planuje się sukcesywnie dodawać do podstawy prawnej 
w odstępach 2—3-letnich. Prace Eurostatu nad wprowadzeniem nowych modu-
łów przewidują włączenie w drugiej rundzie następujących modułów: 
• wydatki związane z ochroną środowiska; 
• sektor towarów i usług w zakresie środowiska; 
• rachunki energii. 

Pozostałe rachunki (moduły) będą wprowadzane do podstawy prawnej zgodnie 
z wytycznymi Eurostatu, który powinien je opracowywać z uwzględnieniem 
możliwości i obciążenia finansowego oraz administracyjnego państw członkow-
skich. 

Wśród proponowanych kolejnych modułów wymienia się: 
• rachunki dotyczące wykorzystania zasobów i wydatków na zarządzanie; 
• rachunki wody; 
• transfery finansowe związane ze środowiskiem (subsydia); 
  

3 Dz. U. L 87 z 31.03.2009 r., s. 164. 
4 Dz. U. L 192 z 22.07.2011 r., s. 1—16. 
5 ESA 95 — European System of National and Region Accounts (Europejski System Rachun-

ków Narodowych i Regionalnych). 



 27

• rachunki lasów; 
• wydatki i przychody związane z ochroną środowiska; 
• rachunki wydatków na ochronę środowiska; 
• rachunki dotyczące odpadów; 
• rachunki usług dostarczanych przez ekosystemy; 
• rachunki dotyczące zielonych zamówień publicznych; 
• rachunki wydatków związanych ze zmianami klimatycznymi i dostosowa-

niem do zmian klimatu; 
• ogólnogospodarcze rachunki zasobów materialnych. 

 
ZESTAWIENIE 1. HARMONOGRAM REALIZACJI ISTNIEJĄCYCH I PLANOWANYCH 

DO WPROWADZENIA DO PODSTAWY PRAWNEJ MODUŁÓW EREŚ 

Moduły 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20… 

AEAa  

TAXESb  

EW-MFAc  

EPEd  

EGSSe  

PEFAf  

RUMEAg  

Rachunki wody  

Subsydia  

Rachunki leśnictwa  

EPERh  

EPEAi  

Rachunki odpadów  

Rachunki ekosyste-
mowe  

GPPk  

Zmiany klimatu  

EW-MSAl  
 

a  AEA — Air Emission Accounts (Rachunki emisji do powietrza). b  TAXES — Environmentally Related Taxes (Podatki 
związane ze środowiskiem). c  EW-MFA — Economy-Wide Material Flow Accounts (Ogólnogospodarcze rachunki przepły-
wów materialnych). d  EPE — Environmental Protection Expenditure (Wydatki związane z ochroną środowiska). e  EGSS — 
Environmental Goods and Services Sector (Sektor towarów i usług środowiskowych). f  PEFA — Physical Energy Flow 
Accounts (Rachunki fizycznego przepływu energii). g  RUMEA — Resource Use and Management Expenditure Accounts 
(Rachunki dotyczące wykorzystania zasobów i wydatków na zarządzanie). h  EPER — Environmental Protection Expenditure 
and Revenues (Wydatki i przychody związane z ochroną środowiska). i  EPEA — Environmental Protection Expenditure 
Accounts (Rachunki wydatków na ochronę środowiska). k  GPP — Green Public Procurement (Zielone zamówienia publicz-
ne). l  EW-MSA — Economy-Wide Material Stock Accounts (Ogólnogospodarcze rachunki zasobów materialnych). 

U w a g a. 

  — moduły wprowadzone do podstawy prawnej/termin obowiązku raportowania 
 
  — moduły do wprowadzenia do podstawy prawnej w drugiej rundzie/szacowane terminy obowiązku raportowania 
 
  — moduły do wprowadzenia do podstawy prawnej w dalszej kolejności (trwają prace rozwojowe w Eurostacie)/sza- 
   cowane terminy obowiązku raportowania 
 
 — 
   

moduły do wprowadzenia do podstawy prawnej w dalszej kolejności/szacowane terminy obowiązku raporto- 
wania 

 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 
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Aktualnie, na podstawie postanowienia DIMESA6, które odbyło się w kwiet-
niu 2012 r., w zakresie rachunków monetarnych prace Eurostatu w 2013 r. będą 
się skupiać (poza 3 obowiązującymi modułami oraz 3 nowymi zatwierdzonymi 
do obowiązkowego rozszerzenia) wokół rachunków RUMEA (Resource  
Use and Management Expenditure Accounts), zielonych zamówień publicz- 
nych i transferów (subsydiów) związanych ze środowiskiem. W przypadku ra-
chunków fizycznych prace rozwojowe prowadzone są nad rachunkami wody 
oraz planuje się intensyfikację prac nad rachunkami lasów i zmian klimatycz-
nych.  

 
GRUPA ZADANIOWA DS. RACHUNKÓW ŚRODOWISKA 

 
Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska są nowym zagadnieniem, któ-

re jest przedmiotem ciągłych prac prowadzonych w UE, mających na celu okre-
ślenie kształtu rachunków środowiska i kierunku ich rozwoju. Prace w tym za-
kresie rozpoczęto także w Polsce. Obejmują one wielodziedzinową tematykę 
łączącą zagadnienia ochrony środowiska i gospodarki, co wymaga zaangażowa-
nia specjalistów z wielu dziedzin. Powstała więc potrzeba stworzenia platformy 
do współpracy i koordynacji działań w tym zakresie. W tym celu GUS zapropo-
nował stworzenie Grupy zadaniowej do spraw rachunków środowiska (GZ). 
Powstała ona w 2010 r. na mocy zarządzenia wewnętrznego nr 3 Prezesa GUS 
z 5 lutego 2010 r. w sprawie powołania Grupy zadaniowej do spraw rachunków 
środowiska. W skład GZ wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, 
Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, GUS i świata nauki. Do jej 
zadań w zakresie rachunków środowiska należy m.in.: 
1) analiza potrzeb informacyjnych na poziomie krajowym i międzynarodowym, 

w szczególności wynikających ze wspomnianego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 6 lipca 2011 r.; 

2) identyfikacja istniejących w Polsce zasobów informacyjnych; 
3) wyznaczanie kierunków rozwoju; 
4) wyznaczenie dziedzin priorytetowych; 
5) inicjowanie prac metodologicznych mających na celu poszerzenie oferty 

informacyjnej statystyki publicznej; 
6) opiniowanie projektów badań statystycznych i systemów informacyjnych. 

Prace GZ w 2010 r. skupiały się głównie wokół dwóch rachunków: podatków 
związanych ze środowiskiem (zainicjowano rozwój tej tematyki i dyskusję) oraz 
rachunków przepływów materialnych. W 2011 r. kontynuowano prace w zakre-
sie podatków związanych ze środowiskiem oraz rachunków przepływów mate-
rialnych, a także omawiano rachunki emisji do powietrza. 
  

6 DIMESA — Directors Meeting on Environment Statistics and Accounts (Spotkanie Dyrek-
torów ds. Statystyki Środowiska i Rachunków Środowiskowych). 
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STAN PRAC W GUS W ZAKRESIE EREŚ 
 

Prace nad EREŚ rozpoczęły się stosunkowo niedawno, dlatego postęp prac 
nad poszczególnymi rachunkami nie jest znaczący. Najbardziej zaawansowane 
są prace w zakresie rachunku przepływów materialnych EW-MFA. Obecnie jest 
to jedyny rachunek wykonywany regularnie (od 2010 r.) i wpisany do programu 
badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP). W zakresie pozostałych 
rachunków albo nie prowadzono dotychczas działań, albo prace są na początko-
wym etapie w formie projektów pilotażowych czy prac metodologicznych. 

 
 

ZESTAWIENIE 2. STAN PRAC W GUS W ZAKRESIE EREŚ 

Moduły Rodzaj zobowiązania Metodologia Pilotaż 
Stała praktyka  
statystyczna 

AEA Rozporządzenie 
nr 691/2011 

przygotowana zrealizowany 
w 2010 r. 

przekazywany do 
Eurostatu; będzie 
ujęty w PBSSP’2013  

TAXES Rozporządzenie 
nr 691/2011 

brak w realizacji do 
końca 2013 r. 

brak 

EW-MFA Rozporządzenie  
nr 691/2011 

przygotowana zrealizowany 
w 2008 r. 

przekazywany do 
Eurostatu; ujęty od 
PBSSP’2010 

EPE wdrożenie do pod-
stawy prawnej w 2. 
rundzie 

brak brak brak 

EGSS wdrożenie do pod-
stawy prawnej w 2. 
rundzie 

częściowo przygo-
towana 

zrealizowany 
w 2008 r.  

brak 

PEFA wdrożenia do pod-
stawy prawnej w 2. 
rundzie 

przygotowana zrealizowany 
w 2011 r. 

brak 

RUMEA brak brak brak brak 

Rachunki wody brak brak brak brak 

Subsydia brak brak brak brak 

Rachunki leśnictwa brak w realizacji do koń-
ca 2012 r. 

brak brak 

EPER OECD, Eurostat — 
umowa dżentelmeń-
ska 

przygotowana  zrealizowany 
w 2005 r. 

przekazywany do 
Eurostatu; nieujęty 
w PBSSP 

EPEA brak częściowo przygo-
towana  

zrealizowany 
w 2005 r. 

brak 

Rachunki odpadów brak brak brak brak 

Rachunki ekosyste-
mowe 

brak brak brak brak 

GPP brak brak brak brak 

Zmiany klimatu brak brak brak brak 

EW-MSA brak brak brak brak 

U w a g a. Oznaczenia modułów jak przy zestawieniu 1. 
Ź r ó d ł o: jak przy zestawieniu 1. 
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ZASTOSOWANIE EREŚ 
 

Potencjalne możliwości i zastosowania rachunków ekonomicznych środowi-
ska są bardzo szerokie i stale rozwijane zarówno indywidualnie przez poszcze-
gólne Państwa Członkowskie, jak i systemowo przez Eurostat. Opracowywane 
na podstawie EREŚ wskaźniki wykorzystywane są np. jako mierniki realizacji 
danej polityki. 

Możliwość porównania z innymi państwami oraz analiza gospodarcza, eko-
nomiczna, stanu środowiska czy sytuacji geopolitycznej państw sąsiednich na 
podstawie rachunków środowiska, stanowi dodatkowy pakiet informacji, jaki 
oferują EREŚ. Są to tylko nieliczne z wielu korzyści, wynikające ze stosowania 
rachunków ekonomicznych środowiska, jakie oferują do dyspozycji decyden-
tom. Zapotrzebowanie na tę statystykę jest zróżnicowane w poszczególnych 
państwach ze względu na różne uwarunkowania gospodarcze, społeczne i śro-
dowiskowe. Przykładowo, zapotrzebowanie na rozwój rachunków wody jest 
niewielkie w państwach położonych na północy Europy, natomiast przybiera na 
sile im dalej przesuwamy się na południe kontynentu, gdzie występuje deficyt 
wody. Dla państw tego regionu bardzo ważna jest umiejętność np. oszacowania 
zasobów wody, jej przepływów międzygałęziowych, określenie wodochłonności 
poszczególnych sektorów gospodarki czy też zróżnicowanie oddziaływania mię-
dzy gospodarką a dostępem do wody. Odpowiednio opracowany rachunek wody 
pozwoli nie tylko na analizę sytuacji, ale będzie cennym narzędziem planistycz-
nym polityki w danej dziedzinie. 

W Polsce wykorzystanie rachunków środowiska może (i powinno) mieć za-
stosowanie w planowaniu i monitorowaniu realizacji celów strategii rozwoju 
kraju, takich jak „Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” czy 
„Innowacyjna Gospodarka”. Należy zaznaczyć, że w Polsce nie ma dużego zain-
teresowania rozwojem nowoczesnych i zaawansowanych narzędzi statystycz-
nych, jakimi są EREŚ, w ministerstwach czy jednostkach im podległych, zajmu-
jących się np. gospodarką wodną, leśną, przemysłem energetycznym, rolnic-
twem, subsydiami czy ochroną środowiska na potrzeby bieżących analiz 
i zadań resortów. Rozpropagowanie EREŚ jest, obok rozwoju samych ra- 
chunków, jednym z najważniejszych wyzwań w tej dziedzinie. 

 
mgr inż. Wiesława Domańska, mgr Grzegorz Jabłonowski — GUS 

 

 
SUMMARY 

 
 The article contains an overview of the work on the implementation of the 
European Environmental Economic Accounts (EEEA), which are seen as 
instruments to monitor the pressure exerted by the economy on the environm- 
ent as well as study how to reduce it. The issues on EEEA have been regulated by  
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Regulation (EU) No. 691/2011 of the European Parliament and of the Council of 
6 July 2011 on European Environmental Economic Accounts. This Regulation 
establishes a common framework for the collection, compilation, transmission 
and evaluation of EEEA to set up environmental economic accounts as satellite 
accounts to ESA’95. It provides that the environmental accounts are grouped 
into modules. This will allow the introduction of additional modules without 
interfering with the basic provisions of the Regulation. The article describes the 
current scope of work and the development plan of EEEA in Poland. 
 

РЕЗЮМЕ 
 
 Статья обсуждает работы в области внедрения Европейских экономи- 
ческих счетов окружающей среды (ЕЭСОС) в статистическую практику. 
Они используются в мониторинге влияния оказыванного экономикой на 
окружающую среду, а также в анализе возможностей уменьшения 
отрицательных эффектов этого воздействия. Вопросы касающиеся 
ЕЭСОС регулирует распоряжение № 691/2011 Европейского Парламента 
и Совета от 6 июля 2011 г.  
 Оно устанавливает правила сбора, составления, передачи и оценки 
экономических счетов окружающей среды и локализует их в качестве 
сателитных счетов по отношению к ESA’95. Распоряжение определяет 
методологию, общие стандарты, определения, классификации и принципы 
учета, которые должны использоваться в разработке ЕЭСОС. Распоря- 
жение предусматривает, что счета окружающей среды будут группиро- 
ваться в модулях. Это позволит ввести дополнительные модули без вме- 
шательства в основные записи распоряжения. Статья характеризует 
сегодняшний объем работ и планы развития ЕЭСОС в Польше. 
 

 
 

 BADANIA I ANALIZY  

 

Piotr WDOWIŃSKI 
 
Wpływ wyższych wymogów kapitałowych 
w sektorze bankowym na wzrost gospodarczy 

 
 Destabilizacja systemu finansowego, która nastąpiła w latach 2007—2009 na 
skutek utraty płynności przez część instytucji finansowych, spowodowała 
znaczne ograniczenie wzrostu gospodarczego na świecie. W obliczu narastania 
stanów nierównowagi podjęto decyzje zmierzające do naprawy systemu finan-
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sowego. Wśród nich należy wskazać na działania doraźne i długookresowe, 
mające na celu trwałe ograniczenie ryzyka na rynku finansowym, głównie 
w zakresie działalności sektora bankowego. 
 Działania naprawcze w wymiarze globalnym miały na celu uchronić instytu- 
cje finansowe przed niewypłacalnością poprzez zaangażowanie środków pu-
blicznych i złagodzenie warunków polityki pieniężnej. Instytucje nadzorcze 
określiły priorytety mające doprowadzić do wzmocnienia systemu finansowego. 
W konsekwencji powstały plany nowych standardów regulacyjnych dotyczących 
wymogów kapitałowych. 
 Zdaniem wielu ekonomistów jednym z niedostatków systemu nadzoru nad 
sektorem finansowym było zbytnie zorientowanie na politykę mikroostrożno- 
ściową (Crockett, 2000; Borio i in., 2001; Borio, 2003; Kashyap, Stein, 2004; 
Kashyap i in., 2008; The role…, 2009; Brunnermeier i in., 2009; French i in., 
2010). 
 Podejście mikroostrożnościowe wyraża się w budowie modeli równowagi 
cząstkowej dotyczących indywidualnych instytucji finansowych, natomiast ma-
kroostrożnościowe można nazwać podejściem równowagi ogólnej odnoszą- 
cym się do systemu finansowego jako całości. Obecnie można się spotkać  
z poglądem, że polityka regulacyjna powinna bardziej skupiać się na podejściu 
makroostrożnościowym (Bernanke, 2008). 
 Szczególnie dużo zmian o charakterze regulacyjnym zachodzi w sektorze 
bankowym. Stawia się przy tym pytania: po pierwsze, dlaczego rynkowe wyma-
gania kapitałowe wobec instytucji finansowych odbiegają od wymagań o cha-
rakterze regulacyjnym i po drugie, jakie formy regulacji kapitału powinno się 
przyjąć. 
 Unikalna pozycja banków w systemie finansowym, ze względu na możliwości 
monitorowania ryzyka i funkcjonowania w warunkach asymetrii informacji, daje 
bankowi centralnemu dodatkową możliwość wpływania na sferę realną. 
 W artykule przedstawiono szacunek skutków regulacji kapitałowych w sekto- 
rze bankowym wraz z analizą uwarunkowań wzrostu gospodarczego w Polsce. 
Analizę symulacyjną dotyczącą wpływu zagregowanego współczynnika wypła-
calności na efektywny popyt na kredyt oraz na wzrost gospodarczy przeprowa-
dzono na podstawie wielorównaniowego modelu ekonometrycznego. 
 

ROLA KREDYTU WE WZROŚCIE GOSPODARCZYM 
 
 Kredyt wzmacnia tradycyjne efekty związane ze zmianą stóp procentowych 
(Bernanke, Gertler, 1995). Ograniczenie akcji kredytowej może wiązać się 
z ograniczeniem popytu na kredyt (Bernanke, Lown, 1991). Może mieć również 
związek z ograniczeniem podaży kredytu. W warunkach nadwyżkowego popy-
tu, ze względu na występujące czynniki ryzyka kredytowego, pojawia się re-
glamentacja kredytu, zgodna z racjonalnym zachowaniem instytucji kredyto-
wych opartym na maksymalizacji zysku (Hodgman, 1960; Jaffee, Modigliani, 
1969; Jaffee, 1971; Koskela, 1976). W praktyce oznacza to, że dla części zain-
teresowanych kredyt jest niedostępny bez względu na cenę. Szczególnie 
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w okresie kryzysu finansowego potencjalnym kredytobiorcom jest trudno zna-
leźć alternatywne źródła finansowania, co znacznie ogranicza możliwości sub-
stytucji kredytu. 
 Warunki reglamentacji kredytu można uznać za warunki równowagi, gdyż 
banki udzielając kredytu biorą pod uwagę nie tylko stopę procentową, lecz rów-
nież ryzyko kredytowe (Stiglitz, Weiss, 1981). Banki nie są skłonne do udziela-
nia kredytów po wyższej stopie na rzecz ryzykownych potencjalnych kredyto-
biorców, lecz do formułowania warunków kredytowych w sposób, który chroni 
ich interesy. To oznacza kreowanie popytu ze strony kredytobiorców cechują- 
cych się akceptowalnym poziomem ryzyka. 
 W warunkach kryzysu reglamentacja kredytu dotyka wszystkich chcących 
skorzystać z finansowania zewnętrznego, gdyż wówczas nawet duże przedsię- 
biorstwa, obarczone mniejszym ryzykiem niewypłacalności, mają znacznie 
utrudniony dostęp do kredytów. Ograniczenie podaży kredytu stawia w trudnej 
sytuacji szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), dla których kredyt 
bankowy — obok środków własnych — stanowi główne źródło finansowania 
inwestycji. Ograniczenie podaży kredytu ma wpływ na gospodarkę, gdyż kredyt 
bankowy oraz inne źródła finansowania — jak emisja obligacji — nie są 
doskonałymi substytutami. 
 Istotnym czynnikiem wpływającym na ograniczenie podaży kredytu jest kur- 
czenie się bazy kapitałowej sektora bankowego. Do innych czynników tego ro-
dzaju należy zaliczyć bazę depozytową i surowsze regulacje. Zmniejszanie się 
bazy kapitałowej, na skutek np. odpisów z tytułu pogarszania się jakości portfela 
kredytów, prowadzi do ograniczenia aktywów, ze względu na konieczność 
utrzymania odpowiednich standardów kapitałowych. 
 

WYMOGI KAPITAŁOWE JAKO ELEMENT POLITYKI 
MAKROOSTROŻNOŚCIOWEJ W SYSTEMIE FINANSOWYM 

 
 Kryzys finansowy pozostawia trwałe ślady w rozwoju rynku finansowego. 
Powolne wygasanie zakumulowanej nierównowagi gospodarczej jest m.in. 
związane z utrudnionym powrotem sektora bankowego do normalnego funkcjo- 
nowania w zakresie pośrednictwa finansowego. Pokryzysowa niechęć banków 
do przywrócenia stabilnych warunków finansowania gospodarki ma również 
źródło w wymogach kapitałowych opartych na ocenie ryzyka. 
 Regulacje rynku finansowego są faktem. Są one konieczne w działalności 
bankowej ze względu na ryzyko upadku banku oraz ryzyko nadmiernej koncen- 
tracji czy też asymetrię informacji. Powszechnie wiadomo, że kłopoty jednego 
banku mogą szybko rozprzestrzenić się na inne banki, co może doprowadzić do 
załamania całego systemu (Guttentag, Herring, 1987; Aghion i in., 2000). 
 Polityka makroostrożnościowa stanowi stosunkowo młodą dyscyplinę wie-
dzy, szczególnie na tle ustabilizowanych poglądów dotyczących roli i zakresu 
polityki gospodarczej (Clement, 2010). Podejście makroostrożnościowe do regu-
lacji systemu finansowego można zdefiniować jako próbę kontroli nad społecz-
nymi kosztami związanymi z nadmiernym ograniczeniem pozycji bilansu przez 
wiele instytucji finansowych, poddanych działaniu wspólnego zakłócenia (Han- 
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son i in., 2011). W literaturze można spotkać się z dość powszechnym poglą-
dem, że instytucje finansowe mają silne bodźce do ograniczania aktywów za-
miast dokapitalizowania w obliczu kryzysu oraz do działania przy zbyt małych 
buforach kapitałowych w okresach koniunktury (Stein, 2011). Szczególnie 
w tym ostatnim przypadku wzrasta prawdopodobieństwo kryzysu oraz ograni-
czenia akcji kredytowej. 
 Celem polityki makroostrożnościowej — jak utrzymuje Europejski Bank Cen- 
tralny (European Central Bank — ECB) — jest stabilność systemu finansowego, 
zdefiniowana jako warunek, w którym system finansowy, obejmujący system 
pośrednictwa, rynki oraz ich infrastrukturę, jest zdolny oprzeć się zakłóceniom 
i rozwiązać problemy narastającej nierównowagi finansowej (Financial…, 
2010). 
 Niestabilność finansową można zdefiniować jako każde odchylenie od opty- 
malnego planu oszczędnościowo-inwestycyjnego gospodarki, które jest wywo-
łane niedoskonałościami rynku finansowego (Saporta i in., 2004). 
 Z pojęciem polityki makroostrożnościowej wiąże się pojęcie ryzyka syste- 
mowego. Perotti i Suarez (2009) zdefiniowali je jako ryzyko propagacji powo-
dujące, że zakłócenia rozprzestrzeniają się poza główne obszary wpływu, przy-
czyniając się do dyfuzji zjawisk kryzysowych do sfery realnej. Ryzyko akumu-
luje się podczas okresów koniunktury, a następnie materializuje w postaci nie-
równowagi w okresie dekoniunktury. 
 Propozycje regulacji sektora bankowego, wprowadzane na rynku międzyna- 
rodowym z uwzględnieniem specyfiki rynków lokalnych, mają na celu określe-
nie narzędzi służących monitorowaniu i ocenie ryzyka systemowego. Ich prze-
gląd można znaleźć w opracowaniach Addressing… (2008) oraz Hannouna 
(2010). Jednym z istotnych elementów polityki makroostrożnościowej jest pu-
blikacja przez nadzór sygnałów ostrzegawczych w postaci raportów o stabilności 
systemu finansowego, w których znajduje się ocena dotychczasowych tendencji 
na rynku oraz projekcja zagrożeń. 
 W analizie źródeł narastania niestabilności duże znaczenie mają wskaźniki 
wczesnego ostrzegania, do których należy zaliczyć wskaźniki akcji kredytowej 
oraz ceny instrumentów finansowych. Takie wskaźniki mają wysoką wartość 
prognostyczną ex ante (Borio, Drehmann, 2009). Nadmierna akcja kredytowa, 
w tym finansowanie poprzez indeksację w walutach obcych (FX lending), szybki 
wzrost cen aktywów finansowych oraz towarzyszący temu napływ kapitału, 
który wpływa na nadmierną aprecjację waluty krajowej mogą świadczyć o nara- 
stającej nierównowadze, która może przekształcić się w sytuację kryzysową 
(Borio, Lowe, 2002). 
 W opracowaniu Hansona i in. (2011) podano postulaty nowoczesnej polityki 
makroostrożnościowej. Należy do nich zaliczyć: po pierwsze, zmienne w czasie 
wymogi kapitałowe oznaczające, że banki utrzymują wyższy współczynnik wy-
płacalności — iloraz kapitału do aktywów ważonych ryzykiem — w czasach 
koniunktury i niższy w okresie dekoniunktury; po drugie, regulacje powinny 
prowadzić do akumulacji kapitału o wysokiej jakości; po trzecie, powinno stwa-
rzać się bodźce dla banków do zwiększania bazy kapitałowej silniejsze niż do 
operowania wyłącznie współczynnikiem wypłacalności. 
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DOBRE PRAKTYKI SEKTORA BANKOWEGO 
 
 Regulacje kapitałowe w sektorze bankowym mają na celu dyscyplinowanie 
banków do ponoszenia kosztów ryzyka oraz pokrywania strat powstających na 
skutek prowadzonej działalności. Celem tych działań jest ochrona deponentów 
oraz łagodzenie skutków „pokusy nadużycia” w warunkach asymetrii informa- 
cji. Santos (2001) stwierdził, że zasady dotyczące kapitału bankowego stanowią 
jeden z najważniejszych aspektów regulacyjnych. 
 Istnieją próby unifikacji dobrych praktyk sektora bankowego. Są to umowy 
kapitałowe. Głównym celem Umowy Kapitałowej (UK) z 1988 r. (Bazylea I) 
było wprowadzenie jednolitych zasad oraz definicji kapitału regulacyjnego. 
Umowa wprowadziła wagi do poszczególnych pozycji aktywów w celu wyzna- 
czenia poziomu kapitału regulacyjnego, stanowiącego minimum 8% wartości 
aktywów ważonych ryzykiem. Mimo zalet wprowadzenia wag ryzyka należy 
podkreślić, że nie brały one pod uwagę ograniczania ryzyka portfela aktywów 
poprzez dywersyfikację zarówno ze względu na liczbę kredytobiorców, jak 
i w ujęciu geograficznym. 
 Nowa Umowa Kapitałowa (NUK) z 2004 r. (Bazylea II) powstała w odpo- 
wiedzi na niedoskonałości UK Bazylea I. Jedną z głównych cech NUK było 
zwiększenie wrażliwości wymogów kapitałowych na ryzyko aktywów. NUK 
przewiduje elastyczną strukturę wag ryzyka, uwzględniając ryzyko operacyjne, 
rynkowe i kredytowe oraz własną ocenę ryzyka kredytowego przez banki na 
podstawie modeli ryzyka. Wyniki analizy ryzyka są agregowane według ustalo-
nej formuły do celów wyznaczenia poziomu kapitału regulacyjnego (An expla-
natory…, 2005). 
 Uważa się, że NUK ma charakter procykliczny (Drumond, 2009). Jeśli bo- 
wiem wymogi kapitałowe uzależnia się od ryzyka aktywów, zaś wagi ryzyka są 
uzależnione od oceny wiarygodności kredytowej przez agencje ratingowe, która 
waha się w zależności od fazy cyklu koniunkturalnego, to zmniejszenie się oce-
ny wiarygodności kredytobiorców w okresach dekoniunktury powoduje, że ro-
sną wymogi kapitałowe, a to może prowadzić do ograniczenia akcji kredytowej 
przez banki. W rezultacie podtrzymuje się warunki dekoniunktury (Segoviano, 
Lowe, 2002; Kashyap, Stein, 2004; Altman i in., 2005). Z tego punktu widzenia 
opracowanie instrumentów polityki antycyklicznej jest wskazane i znajduje 
wyraz w nowych propozycjach UK Bazylea III. Szczegółowy przegląd założeń 
UK Bazylea III znajduje się w opracowaniu The Basel... (2010) oraz np. 
u Angeliniego i in. (2011) i Hansona i in. (2011). 
 Wymogi regulacyjne powinny w ograniczonym zakresie brać pod uwagę po-
ziomy ryzyka indywidualnych banków, gdyż zbyt surowe wymogi mogą obni-
żać wartość sektora oraz zwiększać koszt uzyskania finansowania (Santomero, 
Watson, 1977). 
 Rozwiązania instytucjonalne w sektorze bankowym mają wpływ na rynkową 
ocenę wymogów kapitałowych wobec banków. W przypadku braku regulacji 
warunki konkurencji prowadzą w długim okresie do ustalania się „rynkowych” 
współczynników kapitałowych dla indywidualnych banków na poziomie, który 
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maksymalizuje ich wartość (Berger i in., 1995). Ustalone poziomy rynkowego 
współczynnika wypłacalności oznaczają, że „nieoptymalne” określenie potrzeb 
kapitałowych powoduje obniżenie się wartości banku. W warunkach występo-
wania regulacji w interesie banków jest utrzymywanie wyższych współczynni-
ków wypłacalności niż wymagania regulacyjne, poprzez budowanie buforów 
kapitałowych. Stanowią one rodzaj zabezpieczenia na wypadek zmian polityki 
nadzorczej lub zwiększonej presji rynku. Banki chcą bowiem uzyskiwać wyso-
kie oceny kredytowe w rankingach zewnętrznych, co pozwala im na pozyskiwa-
nie kapitału i depozytów po niższym koszcie. Badania potwierdzają, że współ-
czynniki wypłacalności banków pozostają pod wpływem minimalnych wymagań 
kapitałowych (Keeley, 1988; Jackson i in., 1999; VanHoose, 2008). 
 

ROLA REGULACYJNYCH WYMOGÓW KAPITAŁOWYCH 
 
 Jednym z najważniejszych regulacyjnych mierników kapitałowych jest współ- 
czynnik wypłacalności. Należy zauważyć, że wartość tego współczynnika za- 
leży od dwóch czynników — miernika kapitału w liczniku i miernika ryzyka 
w mianowniku. W konsekwencji oznacza on poziom kapitału przypadający na 
jednostkę ryzyka. Mianownik w ujęciu regulacyjnym powinien mierzyć podat-
ność banku na ryzyko. W rekomendacjach bazylejskich za główny czynnik ry-
zyka przyjęto ryzyko kredytowe. Poszczególnym pozycjom aktywów przypo-
rządkowano wagi ryzyka w zależności od rodzaju dłużników i charakteru in-
strumentów finansowych. Ze względu na prowadzony skokowy (z określoną 
częstotliwością, nie zaś w sposób ciągły) w czasie proces monitorowania ryzyka  
w sektorze bankowym przez instytucje nadzorcze, standardy kapitałowe są 
utrzymywane na poziomie przeciętnie wyższym niż w warunkach, w których 
monitorowanie ryzyka byłoby dokładniejsze. 
 W tym kontekście należy zwrócić uwagę na pojęcie „wiążących” regulacyj-
nych wymogów kapitałowych. Berger i in. (1995) sformułowali definicję wy-
mogów wiążących jako sytuację, w której współczynnik wypłacalności maksy-
malizujący wartość banku w warunkach występowania wymogów regulacyjnych 
— „efektywny” regulacyjny wymóg kapitałowy — jest wyższy od „rynkowego” 
wymogu kapitałowego. Należy przypomnieć, że „rynkowy” wymóg kapitałowy 
to współczynnik wypłacalności, który maksymalizuje wartość banku w warun-
kach braku wymogów regulacyjnych. „Efektywne” regulacyjne wymogi kapita-
łowe zawierają bufor kapitałowy w stosunku do wymogu minimalnego — tym 
większy, im większe są sankcje za naruszenie minimalnych wymogów oraz im 
wyższe są koszty podniesienia kapitału. 
 Standardy kapitałowe stanowią punkt odniesienia, na podstawie którego moż-
na oceniać kapitalizację banku. Pozostaje pytanie, czy współczynniki wypła- 
calności wyższe od minimum regulacyjnego stanowią wynik presji nadzorczej 
czy też wynik presji rynku. Bernauer i Koubi (2005) stwierdzili, że taka sytuacja 
może powstać na skutek konkurencyjnej presji rynku. Ma to związek z autono-
micznym ryzykiem banku, który w ten sposób zwiększa swoją wiarygodność  
w ocenie deponentów i innych uczestników rynku. 
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 Implementacja systemu regulacji, który uwzględniałby specyfikę każdego ban- 
ku w zależności od generowanego ryzyka, w praktyce nie jest możliwa. Formułuje 
się zatem minimalne wymagania kapitałowe w odniesieniu do całego sektora, 
które są stabilne w średnim okresie. Globalizacja rynku finansowego sprzyja har-
monizacji działań regulacyjnych, ogranicza bowiem źródła niestabilności wynika-
jące z heterogenicznego charakteru rynków finansowych poszczególnych krajów. 
 

MAKROEKONOMICZNA OCENA WYŻSZYCH STANDARDÓW 
KAPITAŁOWYCH 

 
 Banki mają wiele możliwości dostosowania się do regulacji nadzorczych. 
Należy jednak przyjąć, że w typowej sytuacji dążą one do przeniesienia dodat- 
kowych kosztów działalności, w tym kosztów regulacji, na klientów, podnosząc 
marże. Ten proces nie odbywa się w sposób dowolny, gdyż banki funkcjonują 
w warunkach konkurencji, na zorganizowanym rynku, na którym dostęp do fi-
nansowania nie realizuje się wyłącznie poprzez kredyt bankowy. Należy jednak 
wziąć pod uwagę to, że dostęp do finansowania pozakredytowego jest domeną 
głównie dużych korporacji niefinansowych. Dla gospodarstw domowych oraz 
MSP kredyt bankowy stanowi w zasadzie jedyne źródło finansowania zewnętrz-
nego, stąd popyt na nie, ze względu na cenę kredytu, jest mniej elastyczny. 
 Należy również podkreślić, że banki mają też szerokie możliwości poprawie- 
nia swojego wyniku finansowego, np. poprzez podniesienie opłat i prowizji oraz 
ograniczanie kosztów, w tym kosztów działalności i kosztów odsetkowych dla 
depozytów. Ponadto banki są ostrożne w zwiększaniu swojej bazy kapitałowej, 
nawet jeśli wyższy poziom kapitału nie ma dużego wpływu na wzrost stóp opro-
centowania kredytów. Przyczyną tego jest presja konkurencyjna, która może 
prowadzić do sytuacji, w której wzrost marż o kilkadziesiąt punktów bazowych 
powoduje utratę znacznej części rynku, nawet jeśli sama pozycja kapitałowa 
banków ma wpływ na stopę oprocentowania kredytów (Hubbard i in., 2002). 
 Jedne z pierwszych badań dotyczących wpływu wymogów kapitałowych na 
akcję kredytową przeprowadzili wspomniani Bernanke i Lown oraz Berger 
i Udell (1994). Zdaniem tych ostatnich podnoszenie kapitału jest bardziej kosz-
towne niż pozyskiwanie depozytów. Stąd wymóg kapitałowy oparty na ryzyku 
(Risk-Based Capital — RBC) można uważać za podatek regulacyjny rosnący 
wraz ze skalą ryzyka aktywów. W konsekwencji zachodzi zmiana alokacji kre-
dytu wywołana wymogami kapitałowymi RBC. Przegląd literatury dotyczącej 
standardów kapitałowych można znaleźć w opracowaniu Jackson i in. (1999). 
 Z wielu badań wynika, niezależnie od zastosowanej metodologii, że wyższej 
kapitalizacji sektora bankowego towarzyszy zmniejszenie się prawdopodobień-
stwa kryzysu bankowego. Borio i Huertas (2010) pokazali, że zwiększenie 
współczynnika wypłacalności o 1 p.proc. zmniejsza prawdopodobieństwo kry-
zysu bankowego o jedną trzecią. Ponadto, badania pokazują, że wyższemu 
współczynnikowi wypłacalności towarzyszy mniejsze prawdopodobieństwo 
bankructwa banku (Lane i in., 1986; Cole, Gunther, 1995; Estrella i in., 2000; 
Cole, Wu, 2009; Huang i in., 2010). Borio i Huertas przedstawili rachunek ko- 
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rzyści i kosztów zastosowania surowszych wymogów kapitałowych. Najważ-
niejszy wniosek z ich analizy oznacza, że w sektorze bankowym nadal jest prze-
strzeń do wprowadzania surowszych wymagań kapitałowych, gdyż przewaga 
korzyści nad kosztami daje dodatni bilans długookresowy. 
 Według MAG (Macroeconomic Assessment Group) (Assessing…, 2010) 
wzrost współczynnika wypłacalności o 1 p.proc. mógłby doprowadzić do prze-
ciętnego spadku PKB o 0,22% po 35 kwartałach od momentu wystąpienia za-
kłócenia, czyli rozpoczęcia implementacji nowego systemu. Oznacza to ograni-
czenie rocznego tempa wzrostu PKB o 0,03 p.proc. 
 Jest kilka czynników, które mogą osłabić wpływ surowszych norm kapitało- 
wych na wzrost gospodarczy. Po pierwsze, w ostatnich latach wiele banków 
wzmocniło swoją pozycję kapitałową poprzez nowe emisje i zatrzymanie 
zysków. Po drugie, banki mogą przesuwać koszty w ramach prowadzonej 
działalności oraz obniżać oprocentowanie depozytów lub też zwiększać przy-
chody z opłat i prowizji, co może osłabiać presję na ograniczanie podaży kredy-
tu. Z badań MAG wynika ponadto, że wzrost współczynnika wypłacalności 
o 1 p.proc. może prowadzić do spadku efektywnego popytu na kredyt o ok. 1,9% 
oraz wzrostu oprocentowania kredytów (marż kredytowych) o ok. 17 punktów 
bazowych. Wyniki te zostały uśrednione na podstawie badań przeprowadzonych 
na podstawie 97 modeli wykorzystanych przez członków grupy MAG — w tym  
42 modele gospodarki krajów, 40 modeli IMF (Międzynarodowy Fundusz Walu-
towy) oraz 15 modeli ECB i Komisji Europejskiej. 
 Banki indeksują stopy oprocentowania kredytów względem wyższych wyma-
gań kapitałowych, co oznacza, że w celu utrzymania współczynnika stopy zwro-
tu z kapitału ROE (Return on Equity) na niezmienionym poziomie podnoszą 
marże kredytowe (Tanaka, 2002). Elliot (2009, 2010) oraz Hanson i in. (2011) 
stwierdzili, że długookresowy wpływ wyższych wymogów kapitałowych na 
oprocentowanie kredytów jest nieznaczny, szczególnie w sytuacji, w której ban-
ki mają możliwość przesuwania kosztów do innych obszarów działalności. 
 King (2010) przedstawił z kolei model bilansu i rachunku wyników 
reprezentatywnego banku, dla którego wielkości wyznaczono na podstawie bazy 
danych Bankscope dla 6844 banków z 13 krajów OECD w okresie 1993—2007.  
W głównym wniosku autor stwierdza, że zwiększenie współczynnika wypłacalno-
ści o 1 p.proc. (przy niezmienionej strukturze aktywów) spowodowałoby wzrost 
stóp procentowych o 15 punktów bazowych, przy założeniu stałości stopy zwrotu 
z kapitału ROE oraz struktury kosztów banku. 
 Utrzymywanie buforów kapitałowych przez banki oznacza, że wymogi nad- 
zorcze mają wpływ na działalność banków. Należy zauważyć, że propozycje 
zawarte w opracowaniu Countercyclical… (2010) idą w kierunku wprowadzenia 
buforów antycyklicznych, powiązanych z udziałem wolumenu kredytu w PKB. 
Z eksperymentów symulacyjnych wynika, że taka antycykliczna zasada prowa- 
dziłaby do znacznego ograniczenia wahań kluczowych zmiennych, w tym PKB. 
Jednak dla instytucji nadzorczych ważne są również inne czynniki, w tym prak-
tyki zarządcze, które skłaniają banki do utrzymywania buforów kapitałowych 
(Ayuso i in., 2002; Alfon i in., 2004; Bikker, Metzemakers, 2004; Lindquist, 
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2004; Stolz, Wedow, 2005; Jokipii, Milne, 2008). Czynniki te wraz z wymogami 
kapitałowymi stanowią o skuteczności polityki nadzorczej. 

 
MODEL EKONOMETRYCZNY 

 
 Biorąc pod uwagę przedstawione rozważania, w celu oceny podstawowych 
tendencji w kształtowaniu się efektywnego popytu na kredyt w ujęciu zdezagre-
gowanym, jego wpływu na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne oraz 
empirycznej weryfikacji wpływu zmian współczynnika wypłacalności na wzrost 
gospodarczy w Polsce posłużono się modelem ekonometrycznym. 

 
SCHEMAT POWIĄZAŃ ZMIENNYCH W MODELU 

Kredyty dla sektora 
niefinansowego

Kredyty dla gosp. 
domowych

Kredyty dla 
przedsiębiorstw

PKB

Stopa 
procentowa 
WIBOR 3M

Stopa oprocentowania kredytów 
konsumpcyjnych

Stopa oprocentowania kredytów 
mieszkaniowych

Stopa oprocentowania kredytów 
dla przedsiębiorstw

Indeks cen 
konsumpcji

Konsumpcja
indywidualna

Nakłady inwestycyjne

Kredyty 
konsumpcyjne

Kredyty 
mieszkaniowe

Podaż pieniądza

Konsumpcja zbiorowa

Eksport

Import

Kurs walutowy

PKB w strefie euro

Stopa procentowa
w strefie euro

Długookresowa 
stopa 

procentowa

Stopa 
referencyjna

Współczynnik 
wypłacalności

Indeks 
cen 

produkcji

Indeks 
cen 

importu

Indeks cen produkcji
w strefie euro

Indeks cen energii

Płaca 
przeciętna

Indeks 
cen 

eksportu

 

U w a g a. Kursywą zaznaczono zmienne endogeniczne. 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 
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TABL. 1. WYKAZ ZMIENNYCH 

Zmienne Opis zmiennej Źródło 

car ............................ współczynnik wypłacalności, sektor bankowy ogółem KNF 
gby10y ...................... rentowność 10-letnich obligacji skarbowych w % Eurostat 
gby10y_emu ............. rentowność 10-letnich obligacji skarbowych w % ECB 
icc ............................. średnie ważone oprocentowanie depozytów i kredytów w polskim 

systemie bankowym, kredyty złotowe dla podmiotów gospodar-
czych ogółem w % 

NBP 

ihc ............................. średnie ważone oprocentowanie depozytów i kredytów w polskim 
systemie bankowym, kredyty gotówkowe złotowe dla osób prywat-
nych w % 

NBP 

ihm ............................ średnie ważone oprocentowanie depozytów i kredytów w polskim 
systemie bankowym, kredyty mieszkaniowe ogółem w % 

NBP 

iref ............................ stopa referencyjna w % Eurostat 
lcc ............................. kredyty i pożyczki udzielone przedsiębiorstwom, ceny bieżące

w mln zł 
NBP 

lhc ............................. kredyty i pożyczki udzielone gospodarstwom domowym, konsump-
cyjne, ceny bieżące w mln zł 

NBP 

lhm ............................ kredyty i pożyczki udzielone gospodarstwom domowym na nieru-
chomości, ceny bieżące w mln zł 

NBP 

mm3m ....................... stopa procentowa WIBOR 3M w % Eurostat 
mp ............................. import towarów i usług, ceny bieżące w mln zł Eurostat 
plnchf ........................ kurs CHF w zł obliczenia wła-

sne 
plneur ....................... kurs euro w zł Eurostat 
pm ............................. deflator importu ogółem Eurostat 
pppi ........................... indeks cen produkcji przemysłowej IMF 
pppi_emu .................. indeks cen produkcji przemysłowej IMF 
px .............................. deflator eksportu ogółem Eurostat 
py .............................. deflator PKB Eurostat 
py_emu ..................... deflator PKB Eurostat 
unplc ......................... struktura należności zagrożonych, przedsiębiorstwa w % obliczenia wła-

sne 
unplh ......................... struktura należności zagrożonych, gospodarstwa domowe w % obliczenia wła-

sne 
xp .............................. eksport towarów i usług, ceny bieżące w mln zł Eurostat 
yp .............................. produkt krajowy brutto, ceny bieżące w mln zł Eurostat 
yp_emu ..................... produkt krajowy brutto, ceny bieżące w mln euro Eurostat 
 

U w a g a. Dodatkowe oznaczenia stosowane w symbolach zmiennych: emu — strefa euro, p — zmienna wyrażona  
w cenach bieżących. 

 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA MODELU 
 
 Model ma charakter popytowy. Osią modelu jest tożsamość PKB w podziale 
na konsumpcję indywidualną, nakłady inwestycyjne, konsumpcję zbiorową, 
eksport oraz import. Dla konsumpcji indywidualnej, nakładów inwestycyjnych, 
eksportu i importu zbudowano równania stochastyczne. Ze względu na zależ-
ność rozwoju gospodarczego w Polsce od skali finansowania poprzez kredyt 
bankowy wprowadzono podział wolumenu kredytu ogółem na kredyt dla przed-
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siębiorstw i gospodarstw domowych. W ramach kredytu dla gospodarstw do-
mowych wprowadzono podział na kredyt konsumpcyjny i mieszkaniowy. To po- 
zwoliło na endogenizację kategorii realnego kredytu, uzależniając go od czynni-
ków dochodowych oraz czynników cenowych. Za czynnik dochodowy przyjęto 
PKB. Dla poszczególnych agregatów kredytu przyjęto właściwą dla niego stopę 
procentową, która została uzależniona od 3-miesięcznej stopy WIBOR. Stopa 
WIBOR jest natomiast funkcją stopy referencyjnej NBP. 
 Za główny czynnik kreacji pieniądza M3 przyjęto należności od sektora niefi- 
nansowego. 
 Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych uzależniono od czynników 
o charakterze pieniężnym i kosztowym. Blok cenowy jest rozbudowany, gdyż 
wprowadzono do niego równania indeksów cen: produkcji sprzedanej przemysłu, 
transakcyjnych w imporcie i eksporcie, deflatora PKB. Ponadto do indeksu cen 
produkcji oraz deflatora PKB wprowadzono również relacje wobec strefy euro. 
 W modelu występują równania dotyczące importu i eksportu całkowitego, co 
pozwoliło na wprowadzenie bloku równań dla strefy euro oraz na endogenizację 
kursu walutowego złotego względem euro. 
 

RÓWNANIE KURSU WALUTOWEGO 
 
 W odniesieniu do kursu euro przyjęto podejście CHEER (Capital Enhanced 
Equilibrium Exchange Rate) (Juselius, 1991, 1995; Johansen, Juselius, 1992; 
MacDonald, Marsh, 1997, 1999; Juselius, MacDonald, 2004, 2007; Wdowiński, 
2005, 2010, 2011; Kębłowski, Welfe, 2010). Połączono w nim teorie parytetu 
siły nabywczej PPP i niezabezpieczonego parytetu stóp procentowych UIP. 
Równanie kursu euro ma postać hybrydową, w której absolutny parytet PPP 
został rozszerzony o przepływy kapitałowe związane ze stopami procentowymi. 
Podejście CHEER specyfikuje odchylenia kursu nominalnego od absolutnego 
parytetu PPP, związane z różnicą stóp procentowych. W tym równaniu kurs 
walutowy jest wynikiem interakcji zmiennych zaliczanych do rachunków obro-
tów bieżących i kapitałowych. Zastosowano bowiem indeks cen PPI oraz długo- 
okresowe stopy procentowe, aproksymowane za pomocą rentowności 10-letnich 
obligacji skarbowych w Polsce i strefie euro. Te stopy są odpowiednio funkcją 
3-miesięcznej stopy WIBOR i EURIBOR. Ze względu na inercję kursu waluto-
wego oraz zainteresowanie związkami długookresowymi, do równania kursu 
wprowadzono opóźnioną zmienną endogeniczną. 
 

RÓWNANIA STÓP PROCENTOWYCH 
 
 Do modelu wprowadzono stopy oprocentowania poszczególnych agregatów 
kredytu. Ważne z punktu widzenia interakcji w modelu było określenie poziomu 
indeksacji stopy WIBOR względem stopy referencyjnej NBP oraz stóp kredyto-
wych względem stopy WIBOR. W najprostszym przypadku indeksację stóp 
kredytowych można przedstawić jako (De Bondt, 2002; Égert, MacDonald, 
2009): 
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0, >+= aaimi m  (1)
 
gdzie: 
i — stopa oprocentowania kredytów, 
im — rynkowa stopa procentowa (krańcowy koszt finansowania), 
m — stała marża, 
a — parametr strukturalny. 
 
 Parametr a przyjmuje wartość 1 w warunkach doskonałej konkurencji i pełnej 
informacji. W praktyce a < 1, gdyż, po pierwsze, niedoskonała substytucja po-
między kredytami i innymi niebankowymi formami finansowania obniża ela- 
styczność popytu na kredyt i po drugie, elastyczność popytowa może ulec obni-
żeniu na skutek występowania kosztów zmiany banku oraz wysokiego stopnia 
koncentracji w sektorze bankowym. Podobnie występowanie asymetrii informa-
cji („niekorzystny wybór”, „pokusa nadużycia”) powoduje, że elastyczność stóp 
kredytowych względem stopy odniesienia obniża się. 
 Biorąc pod uwagę omówione potencjalne komponenty kosztu finansowania, 
w analizowanym modelu wielorównaniowym stopa oprocentowania poszcze- 
gólnych agregatów kredytu została zdekomponowana w następujący sposób: 
 

0,, >++= babraimi m  (2)
 
gdzie: 
i — stopa oprocentowania kredytów, 
m — marża kredytowa, 
im  — 3-miesięczna stopa WIBOR, 
r — zagregowany współczynnik wypłacalności dla sektora bankowego, 
a, b — parametry równania. 
 
 Postać równania (2) została zastosowana w odniesieniu do stóp oprocentowa-
nia kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych. Wpływ współczynnika wy-
płacalności na stopę oprocentowania kredytów dla przedsiębiorstw okazał się 
najsłabszy, nieistotny statystycznie, usunięto więc tę zmienną z równania. 
W konsekwencji, w przypadku wolumenu kredytów dla przedsiębiorstw, w ana-
lizie symulacyjnej wystąpiły wyłącznie czynniki dochodowe związane ze zmia-
nami PKB. Efekty cenowo-kosztowe związane ze zmianami współczynnika 
wypłacalności nie odgrywały roli. 
 

MECHANIZM KOREKTY BŁĘDEM 
 
 Dla wybranych równań przyjęto postać mechanizmu korekty błędem według 
procedury Engle’a i Grangera (1987). W przyszłości planuje się oszacowanie 
relacji długookresowych za pomocą procedury Johansena. 
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 W odniesieniu do wybranych zmiennych oszacowano relację długookresową 
(dla poziomów zmiennych lub ich logarytmów), a następnie relację krótkookre-
sową dla przyrostów lub tempa wzrostu zmiennych (pierwszych różnic logaryt-
mów). W przypadku relacji krótkookresowej zastosowano podejście „od ogółu 
do szczegółu”, usuwając nieistotne statystycznie opóźnienia zmiennej objaśnia-
nej i zmiennych objaśniających. Mechanizm korekty błędem — ze względu na 
jednoczesne zainteresowanie związkami o charakterze krótko- i długookreso-
wym — zastosowano w odniesieniu do zmiennych: rentowność 10-letnich obli-
gacji w Polsce i strefie euro, stopy procentowe (kredytowe oraz stopa WIBOR), 
podaż pieniądza M3, inflacja CPI w Polsce, indeksy cen importu, eksportu, pro-
dukcji w Polsce i strefie euro oraz deflator PKB w strefie euro. 
 Do pozostałych zmiennych zastosowano równania wyłącznie długookresowe 
lub krótkookresowe, w zależności od tego, która specyfikacja miała większą 
wartość merytoryczną i statystyczną. 
 

ESTYMACJA 
 
 W modelu zawarto 39 równań stochastycznych, w tym 24 równania długookre- 
sowe i 15 równań krótkookresowych, 2 tożsamości (dla PKB i wolumenu kredytu 
ogółem) oraz 74 równania generujące pozostałe wielkości (w tym wielkości 
w cenach bieżących, kwartalne i roczne tempo wzrostu wybranych zmiennych). 
Odpowiednie komponenty kredytu poddano urealnieniu za pomocą jednopodsta-
wowego indeksu CPI. 
 Parametry modelu oszacowano klasyczną metodą najmniejszych kwadratów 
na podstawie kwartalnych szeregów statystycznych o zmiennej liczebności 
(w zależności od dostępności danych). Najdłuższa próba liczyła 64 obserwacje 
(1995Q1—2010Q41, zmienne: gby10y_emu, py, px, pppi, pc), najkrótsza zaś 
34 obserwacje (2002Q4—2011Q1, zmienna ihm). 
 Szczegółowe wyniki estymacji wybranych równań przedstawia zestawienie 
szacunków2.  
 

SZACUNKI WYBRANYCH RÓWNAŃ MODELU 
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==+= RSEEirefmmm tt próba: 1998Q1—2011Q1 

 
,33,0,3_74,083,013,03 1
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SEEdummiesmmmectirefmmm ttt ΔΔ  

,93,02 =R  próba: 1998Q2—2011Q1 
  

1 
i

Q  oznacza i-ty kwartał roku, i = 1, 2, 3, 4. 
2 W odniesieniu do wszystkich równań pod ocenami parametrów podano wartości statystyki 

t-Studenta. Ponadto symbole „seas” i „dummies” oznaczają odpowiednio występujące w równa- 
niu efekty sezonowe i związane z obserwacjami nietypowymi. Ich wprowadzenie miało na celu 
poprawę ogólnej specyfikacji wybranych równań. 
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U w a g a. Dodatkowe oznaczenia stosowane w symbolach zmiennych: ect — wyraz korekty błędem, r — zmienna wyrażo-

na w cenach stałych. 

 
 Do najważniejszych wyników estymacji parametrów modelu należy zaliczyć 
następujące: 
• konsumpcja indywidualna była silnie uzależniona od PKB (elastyczność  

— 0,73) i kredytu konsumpcyjnego (elastyczność — 0,05); 
• w nakładach inwestycyjnych zaznaczyła się silna inercja oraz wpływ PKB 

(elastyczność — 0,33) i stopy oprocentowania kredytów dla przedsiębiorstw 
(semielastyczność — –0,01); 

• w kredycie konsumpcyjnym zauważono silną inercję oraz wpływ PKB (krót-
kookresowa elastyczność — 0,12), stopy oprocentowania kredytów konsump-
cyjnych (semielastyczność — –0,01) i udziału kredytów dla gospodarstw do-
mowych ze stwierdzoną utratą wartości (semielastyczność — –0,01); 

• kredyt mieszkaniowy był zależny od PKB (elastyczność — 1,22), stopy opro-
centowania kredytów mieszkaniowych (semielastyczność — –0,12), kursu 
franka szwajcarskiego (elastyczność — –2,29) oraz udziału kredytów dla go-
spodarstw domowych ze stwierdzoną utratą wartości (semielastyczność  
— –0,12); 

• kredyt dla przedsiębiorstw cechował się silną inercją, jego zmiany zależały od 
PKB (krótkookresowa elastyczność — 0,19), stopy oprocentowania kredytów 
dla przedsiębiorstw (semielastyczność — –0,002) oraz udziału kredytów dla 
przedsiębiorstw ze stwierdzoną utratą wartości (semielastyczność — –0,005); 

• w równaniu kwartalnej inflacji CPI w roli długookresowych zmiennych obja-
śniających przyjęto: indeks cen produkcji przemysłowej PPI, podaż pieniądza 
M3 i stopę WIBOR, korekta względem ścieżki długookresowej wynosiła 
6,4% kwartalnie; 

• przyjęto, że najważniejszym czynnikiem kreacji pieniądza M3 są zmiany na-
leżności banków od sektora niefinansowego ogółem (elastyczność długookre-
sowa — 0,76); zastosowano mechanizm korekty błędem, korekta wynosiła 
10% kwartalnie; 

• krótkookresowa reakcja stopy WIBOR na 1-punktową zmianę stopy referen-
cyjnej NBP wyniosła 0,83 p.proc., korekta względem związku równowagi 
wyniosła 0,74 p.proc. kwartalnie; 

• krótkookresowa reakcja stopy oprocentowania kredytów konsumpcyjnych na 
1-punktową zmianę stopy WIBOR wyniosła 0,2 p.proc., na zmianę współ-
czynnika wypłacalności — 0,08 p.proc., korekta względem związku równo-
wagi wyniosła 0,18 p.proc. kwartalnie; 
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• krótkookresowa reakcja stopy oprocentowania kredytów mieszkaniowych na 
1-punktową zmianę stopy WIBOR wyniosła 0,38 p.proc., na zmianę współ-
czynnika wypłacalności — 0,11 p.proc., korekta względem związku równo-
wagi wyniosła 0,14 p.proc. kwartalnie; 

• krótkookresowa reakcja stopy oprocentowania kredytów dla przedsiębiorstw 
na 1-punktową zmianę stopy WIBOR wyniosła 0,58 p.proc., korekta wzglę-
dem związku równowagi wyniosła 0,46 p.proc. kwartalnie; 

• kurs euro zależał od indeksów cen PPI oraz od dysparytetu długookresowych 
stóp procentowych w Polsce i strefie euro (rentowności 10-letnich obligacji), 
przy czym 1-punktowa zmiana tego dysparytetu — wzrost w ujęciu rocznym 
— powodowała blisko 1-procentową aprecjację złotego względem euro kwar-
talnie; 

• w imporcie zaznaczyła się silna inercja oraz wpływ PKB (elastyczność  
— 0,67) i realnego kursu walutowego (elastyczność — –0,34); 

• w eksporcie zaznaczyła się silna inercja oraz wpływ PKB w strefie euro (ela-
styczność — 1,58) i realnego kursu walutowego (elastyczność — –0,41); 

• w równaniu kwartalnej inflacji PPI w roli długookresowych zmiennych obja-
śniających przyjęto: indeks cen transakcyjnych w imporcie oraz nominalną 
stawkę płac, korekta względem ścieżki długookresowej wynosiła 25% kwar-
talnie. 

 
SYMULACJA 

 
 Model symulacyjny składał się ze 115 równań, zorganizowanych w 5 blokach 
niezależnych, 2 blokach współzależnych i 3 blokach rekurencyjnych. 
 W celach weryfikacji modelu przeprowadzono deterministyczną symulację 
bazową ex post (historyczną) — statyczną i dynamiczną (rozwiązanie kontrol-
ne). Błędy ex post symulacji na ogół nie przekraczały 10%, co w praktyce ozna-
cza dobre dopasowanie modelu do danych empirycznych. Nie stwierdzono po-
nadto znacznych różnic w ścieżkach rozwiązań pomiędzy symulacją statyczną 
i dynamiczną, co wskazuje na poprawną specyfikację dynamiki systemu. 
 Podstawowe zastosowanie modelu ma związek z możliwością przeprowadze-
nia na jego podstawie analiz symulacyjnych. Przeprowadzono historyczną 
analizę mnożnikową ze względu na zakłócenie podtrzymane, polegające na 
wzroście średniego zrealizowanego (efektywnego) współczynnika wypłacalno-
ści o 2,5 p.proc.3. Przyjęto założenie o występowaniu „wiążących” wymogów 
kapitałowych, w warunkach których realizuje się „efektywny” współczynnik 
wypłacalności. 
  

3 Wyniki symulacji związane ze wzrostem współczynnika wypłacalności o 1 p.proc. wskazywa-
ły na bardzo słabą reakcję kategorii realnych, natomiast zakłócenie współczynnika o 2,5 p.proc. 
można utożsamiać z planowanym wprowadzeniem regulacyjnych buforów kapitałowych. Należy 
zwrócić uwagę, że normy płynności stosowane w polskim systemie bankowym od 2008 r. mogą 
powodować ograniczenie wpływu współczynnika wypłacalności na stopy procentowe (por. dysku-
sję w King, 2010). 
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 Tablica przedstawia odchylenia od ścieżki bazowej rozwiązania dynamiczne-
go w p.proc. inflacji CPI (r/r), PKB (r/r) oraz stóp oprocentowania kredytów 
konsumpcyjnych i mieszkaniowych, jak również odchylenia procentowe w za-
kresie: konsumpcji indywidualnej, kredytu (w cenach bieżących) dla przedsię-
biorstw oraz kredytu konsumpcyjnego, mieszkaniowego i ogółem, a także real-
nych nakładów inwestycyjnych i PKB. Zakłócenie oznaczało zwiększenie 
współczynnika wypłacalności w całym okresie symulacji historycznej 
(2004Q1—2010Q4). W tablicy 2 podano efekty dla czterech początkowych lat 
okresu symulacji jako przeciętne roczne. Dodatnie (ujemne) wartości w tablicy 
oznaczają, że wprowadzone zakłócenie spowodowałoby wyższą (niższą) histo-
ryczną realizację danej kategorii ekonomicznej. Przyjmując założenie, że 
w przyszłości nie nastąpią istotne zmiany strukturalne w gospodarce, otrzymane 
wyniki można utożsamiać z projekcją zmian długookresowych w Polsce. 

 
TABL. 2. WZROST WSPÓŁCZYNNIKA WYPŁACALNOŚCI O 2,5 P.PROC. 

Kolejne lata symulacji 
Wyszczególnienie 

1 2 3 4 

     
Odchylenie w p.proc. 

     
Inflacja CPI (r/r) .................................................................  0,00 –0,01 –0,02 –0,02

PKB (r/r) ............................................................................  0,00 –0,01 –0,04 –0,03

Stopa oprocentowania kredytów: konsumpcyjnych ..........  0,19 0,50 0,54 0,56
mieszkaniowych ..........  0,31 0,46 0,43 0,41

     
Odchylenie w % 

     
Konsumpcja indywidualna ................................................  0,00 –0,01 –0,11 –0,20

Kredyt: dla przedsiębiorstw ...............................................  0,00 –0,01 –0,03 –0,07

konsumpcyjny .......................................................  –0,19 –1,48 –2,83 –3,64

mieszkaniowy .......................................................  –3,85 –7,81 –8,25 –7,67

ogółem ..................................................................  –0,67 –1,83 –2,48 –2,95

Nakłady inwestycyjne ........................................................  0,00 0,00 –0,03 –0,06

PKB ....................................................................................  0,00 –0,01 –0,05 –0,08
 
Ź r ó d ł o: obliczenia własne. 

 
 Na podstawie przeprowadzonej analizy modelu i przedstawionych wyników 
symulacji można podać następujące wnioski wynikające ze zmian PKB i popytu 
na kredyt: 
• wzrost średniego współczynnika wypłacalności o 2,5 p.proc. powodował nie-

znaczny wzrost stóp oprocentowania kredytów konsumpcyjnych i mieszka-
niowych (marż kredytowych) o kilkadziesiąt punktów bazowych, które wraz 
z innymi czynnikami (dochodowymi oraz cenowymi) miały wpływ na kształ-
towanie się popytu na kredyt; 

• na skutek przyjętego trwałego wzrostu współczynnika wypłacalności należa-
łoby po czterech latach spodziewać się spadku efektywnego popytu na kredyt 
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ogółem o blisko 3% (w cenach bieżących), najbardziej kredytów mieszkanio-
wych o blisko 8%, następnie kredytów konsumpcyjnych o blisko 4%, naj-
mniej zaś w przypadku kredytów dla przedsiębiorstw; 

• spadek efektywnego popytu na kredyt skutkowałby spadkiem konsumpcji 
indywidualnej i inwestycji, co wpłynęłoby na ograniczenie PKB w ciągu czte-
rech lat o 0,08%, w ujęciu rocznym oznacza to ograniczenie tempa wzrostu 
PKB o 0,03 p.proc.; 

• najsilniejszy efekt ograniczenia wzrostu PKB wystąpiłby w trzecim roku od 
wprowadzenia zakłócenia (o 0,04 p.proc.). 

 
Podsumowanie 

 
 Ostatni kryzys finansowy pokazał, że potrzebne są działania makroostrożno-
ściowe, zorientowane na identyfikację rodzajów ryzyka systemowego, które 
w warunkach narastającej nierównowagi szybko rozprzestrzenia się pomiędzy 
uczestnikami rynku finansowego. Ważna jest koordynacja polityki pieniężnej, 
mikro- i makroostrożnościowej oraz analiza skutków ich interakcji. Na uwagę 
zasługuje fakt, że pomimo kryzysu finansowego kondycja sektora bankowego 
w Polsce uległa poprawie. Odnotowano znaczny wzrost funduszy własnych 
banków oraz wzrost średniego współczynnika wypłacalności krajowego sektora 
bankowego. Prowadzi to do wniosku, że polski sektor bankowy jest dobrze do-
kapitalizowany. 
 W wyniku przeprowadzonych analiz symulacyjnych dla sektora bankowego 
w Polsce można wnioskować, że wzrost średniego współczynnika wypłacalności 
(o 2,5 p.proc.) mógłby prowadzić do umiarkowanego wzrostu oprocentowania 
kredytów (o kilkadziesiąt punktów bazowych) i do nieznacznego spadku rocznej 
dynamiki PKB (o 0,03 p.proc.). W konsekwencji, dodatkowe wymogi kapitało-
we nie powinny mieć znaczącego wpływu na cenę kredytu oraz na dynamikę 
PKB, przy jednoczesnym wyższym bezpieczeństwie systemu finansowego. 
Otrzymane wyniki symulacji są zgodne z wnioskami przedstawionymi w innych 
badaniach dotyczących krajów rozwiniętych. 
 

dr hab. Piotr Wdowiński — Uniwersytet Łódzki 
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SUMMARY 
 
 Financial stability can be seen as the maintenance of proper conditions for 
financial intermediation in the economy while maintaining an acceptable risk. 
One of long-term objectives of supervisors are the recommendations for capital 
requirements in the banking sector related to the solvency ratio, within the mi-
cro- and macro-prudential policy oriented on systemic risks. It could affect lend-
ing and economic processes in the real economy. This paper presents a multi- 
-equational model to analyze an effective demand for credit. On the basis of 
a simulation analysis for the banking sector in Poland it can be inferred that the 
increase in average capital adequacy ratio could lead to a moderate increase in 
lending rates and a slight decline in GDP growth. Consequently, additional 
capital requirements should not have a significant impact on the price of credit. 
 

 
РЕЗЮМЕ 

 
 Финансовая стабильность может рассматриваться как поддержание 
надлежащих условий финансового посредничества в экономике при сохра- 
нении приемлемого риска. Одной из долгосрочных целей учреждений- 
-руководителей являются рекомендации по требованиям к капиталу в банко- 
вском секторе в области коэффициента  платежеспособности, в рамках 
микро- и макро-пруденциальной политики направленной на системный 
риск. Она может влиять на кредитную деятельность и на экономические 
процессы в реальной сфере.  
 В статье представляется многоуравненная модель использующаяся в ана- 
лизе эффективного спроса на кредит. На основе проводимого мате- 
матического моделирования для банковского сектора в Польше можно 
прийти к выводу, что рост среднего коэффициента платеже- 
способности мог бы привести к умеренному повышению кредитных 
ставок и к незначительному снижению динамики ВВП. Следовательно, 
дополнительные требования к капиталу не должны иметь значительного 
влияния на цену кредита. 
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 STATYSTYKA REGIONALNA 

 

Urszula TOMCZYK 
 

Korzystanie z osiągnięć społeczeństwa 
informacyjnego przez przedsiębiorstwa małe 
i średnie w Olsztynie 

 
 Rozwój wiedzy i informacji, wywołany rozwojem techniki i technologii in-
formacyjnej, wyznacza nowe kryteria stratyfikacji społecznej. Informacja 
w epoce postindustrialnej, nazywanej informacyjną, staje się zasobem warunku- 
jącym pozycję zajmowaną w strukturze społecznej i gospodarczej (Oleński, 
2003). W wyłaniającym się modelu społeczeństwa postindustrialnego znaczenia 
nabiera wiedza, będąca głównym źródłem wytwarzanych wartości (Krzysztofek, 
1991). 
 Pierwszym teoretykiem i badaczem nowego modelu społeczeństwa był Da-
niel Bell. Jako pierwszy użył on terminu „społeczeństwo postindustrialne”. 
Jego koncepcje dotykały kwestii związanych z pojawieniem się nowego sekto-
ra informacyjnego, usytuowanego pomiędzy wytwórczością i usługami. Z ko-
lei termin „społeczeństwo informacyjne” po raz pierwszy zastosował w 1963 r. 
japoński socjolog Tadao Umesao, jednak szczegółowej analizy i opisu podjął 
się japoński informatyk i socjolog Yoneji Masuda. Nowy typ społeczeństwa 
jest w jego ujęciu przede wszystkim epoką wartości niematerialnych (Polak- 
-Nowak, 2006). Zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych zaczęły 
pojawiać się nowe określenia tego zjawiska, jak np. „społeczeństwo sieciowe”, 
„społeczeństwo postprzemysłowe” czy „trzecia fala”. Odnosiły się one do 
zmian zachodzących w życiu społeczno-gospodarczym, które zostały wywoła-
ne rozpowszechnieniem nowoczesnej techniki i technologii informacyjnej. 
 W przypadku ekonomicznych koncepcji społeczeństwa informacyjnego za 
kluczowe wyróżniki uznane zostały technologiczne wartości służące tworzeniu 
nowej jakości techniki i narzędzi informacyjnych. Procesy i systemy informa-
cyjne stają się globalnymi narzędziami oddziaływania na społeczeństwo i go-
spodarkę. W sferze gospodarczej najbardziej znaczące zmiany dotyczą procesów 
ekonomicznych, kształtujących nowy wymiar relacji i sieci powiązań pomiędzy 
dostawcami i odbiorcami dóbr na rynku. Procesy te są związane z ciągłym roz-
wojem techniki i technologii, narzucającym przedsiębiorstwom ustawiczne 
wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz nieustanne aktualizowanie wie-
dzy.  
 Zasoby innowacyjnej wiedzy tworzone są głównie dzięki systemowym roz-
wiązaniom nowoczesnej komunikacji. W 2009 r. w woj. warmińsko-mazurskim 



 54

87,8% firm wykorzystywało w swojej działalności komputer (Bank Danych 
Lokalnych GUS). Jest to wynik niższy od średniej dla kraju, która wyniosła 
92,6%. W innych dziedzinach nowoczesnej komunikacji tamtejsi przedsiębiorcy 
wykazywali również dużo niższą aktywność w porównaniu z przeciętną w Pol-
sce. Wskaźnik posiadania własnej strony internetowej i dostępu do Internetu 
w omawianym województwie wyniósł w 2009 r. odpowiednio: 44,8% i 85,8% 
(w kraju było to odpowiednio: 57,4% i 90,1%). Z kolei w przypadku prezentacji 
katalogów, wyrobów oraz cenników jedynie 33,4% przedsiębiorców korzystało 
ze strony internetowej (w Polsce — 42%). Podobnie odsetek podmiotów otrzy-
mujących i składających zamówienia na produkty, towary i materiały poprzez 
sieci komputerowe w woj. warmińsko-mazurskim znacząco odbiegał w 2009 r. 
od przeciętnego wskaźnika dla Polski. W kraju z oferty on-line administracji 
publicznej korzystało 89,3% ogółu przedsiębiorstw, a w woj. warmińsko-mazur- 
skim — 87,9%. 
 Głównym celem przeprowadzonego badania było zebranie danych na temat 
lokalnego rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w małych i średnich przedsię-
biorstwach (MSP). Zbiory statystyki publicznej nie agregują tych danych na 
poziomie powiatów, zatem problematykę podjęto w badaniu terenowym. Ponad-
to badania GUS nie charakteryzują w tym zakresie przedsiębiorstw zatrudniają-
cych do 9 pracowników. Ze względu na znaczący udział (13,3%) tych firm 
w strukturze gospodarki narodowej (Żołnierski, 2010) oraz istotny wpływ na 
sytuację społeczno-gospodarczą również objęto je badaniem. 

 
CHARAKTERYSTYKA BADANEJ POPULACJI I PODSTAWY 

DOBORU PRÓBY 

 
 Szczególne znaczenie w kształtowaniu sytuacji społeczno-gospodarczej mają 
MSP, stanowiące najliczniejszą kategorię przedsiębiorstw w strukturze podmio-
tów gospodarki narodowej ogółem (według GUS — 99,9%). Sektor ten tworzą 
wspomniane przedsiębiorstwa małe, zatrudniające od 0 do 49 pracowników oraz 
średnie, w których zatrudnienie osiąga liczebność od 50 do 249 osób. 
 MSP osiągają wysokie wskaźniki udziału w tworzeniu wartości PKB (w 2009 r. 
— 47,7%) (Żołnierski, 2010) oraz stanowią główne źródło pracy (według GUS 
w 2008 r. pracowało tam 68,4% ogółu zatrudnionych w gospodarce narodowej). 
Stopień rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw wpływał zatem istot-
nie na jakość życia mieszkańców na danym obszarze. 
 Celem przeprowadzonego badania było określenie stopnia wykorzystania 
nowoczesnej techniki i technologii informacyjnej w działalności MSP w Olszty-
nie. 
 Chcąc ocenić, w jakim stopniu MSP kreują zasoby wiedzy i informacji, na 
przełomie listopada i grudnia 2009 r. przeprowadzono badanie na próbie 480 
przedsiębiorstw. Próbę określono zgodnie ze wzorem ma obliczenie minimalnej 
jej wielkości:  
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gdzie: 
 
Np. — poszukiwana wielkość próby, 
μα² — współczynnik znany z tablic, będący frakcją odpowiedniego poziomu istot- 

ności współczynnika ufności, 
p — frakcja danej populacji posiadająca daną cechę, 
(1–p) — frakcja danej populacji nieposiadająca danej cechy, 
d — maksymalny błąd szacunku frakcji. 
 
 
 Przy obliczeniu minimalnej wielkości frakcji, którą stanowił sektor ekono- 
miczny, przyjęty został współczynnik ufności na poziomie 0,9 i maksymalny 
błąd szacunku średniej — 5%.  
 Zebrane w toku badania dane ilościowe poddane zostały testowi z zastosowa-
niem współczynnika precyzji zgodnie ze wzorem:  
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gdzie: 
 
n — liczebność próby, 
N — liczebność populacji, 
p — wskaźnik struktury obliczony z próby. 

 
 Badanie precyzji struktury odpowiedzi na poszczególne pytania pozwoliło na 
określenie poziomu wiarygodności uzyskanych danych dla poszczególnych ka-
tegorii odpowiedzi. Jeżeli współczynnik dla danej liczby osiągnął wartość niższą 
od 0,05, to wynik wskazywał na wysoką precyzję statystyczną. Współczynniki 
z przedziału (0,05; 0,1) uznano za akceptowalne. Z kolei współczynnik o warto-
ści do 0,2 definiowany był jako śladowa (lub niska) precyzja. 
 Zgodnie z procedurą doboru próby blisko połowa badanych reprezentowała 
podmioty usług rynkowych. Niemal co 3 respondent był przedstawicielem sek-
tora przemysłu i budownictwa, z kolei blisko co 2 — usług nierynkowych. Naj-
mniej w badaniu uczestniczyło przedstawicieli podmiotów z sekcji rolnictwo, 
łowiectwo, leśnictwo i rybactwo. 
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 Przeprowadzone badanie miało charakter ilościowo-jakościowy. Procedury 
badawcze obejmowały wywiady przez telefon wspomagane komputerowo 
(CATI — Computer-assisted telephone interviewing) oraz analizę danych wtór-
nych (desk research). Pierwszy etap badania stanowiła analiza danych z GUS 
oraz opracowania naukowe, raporty, artykuły prasowe, a także strony www. 
Opracowania GUS były jedynym źródłem systematycznie gromadzonych infor-
macji, które pozwoliły przedstawić zróżnicowanie uwarunkowań rozwoju MSP 
w Olsztynie w odniesieniu do ogółu firm w regionie i w kraju. 
 

WYKORZYSTANIE NOWOCZESNEJ TECHNIKI I TECHNOLOGII 
INFORMACYJNEJ W DZIAŁALNOŚCI MSP 

 
 Posiadanie wysokich kompetencji uczestnictwa w nowoczesnej komunikacji 
jest jednym z podstawowych uwarunkowań funkcjonowania w społeczeństwie 
informacyjnym. Tworzenie i przetwarzanie treści przekazów nabrało szczegól-
nego znaczenia z chwilą upowszechnienia Internetu. Jest on współcześnie głów-
nym środkiem oraz źródłem informacji, a dostęp do niego pozwala stać się jed-
nocześnie nadawcą i odbiorcą komunikatów. Efektywne użytkowanie Internetu 
stanowi kluczowy instrument uzyskania lub też podniesienia konkurencyjnej 
pozycji przedsiębiorstw na rynku. Dostęp oraz umiejętność posługiwania się 



 57

Internetem warunkują szanse reagowania na pojawiające się zmiany w koniunk-
turze gospodarczej oraz na działania konkurencji. 
 Codzienne wykorzystywanie komputera w działalności MSP w Olsztynie 
zadeklarowało blisko 9 na 10 badanych przedsiębiorstw. Istotność wyniku po-
twierdził współczynnik precyzji statystycznej, który osiągnął wysoki poziom. 
Z kolei śladowa precyzja odpowiadała grupie firm, które z techniki tej nie ko-
rzystały. Pozostałe przedsiębiorstwa korzystały z komputerów, jednakże nie 
używano ich codziennie. 
 
 

 

 
 
 Analizując wykorzystywanie technologii informacyjnej w działalności olsz-
tyńskich przedsiębiorstw w 2009 r. możemy stwierdzić, że z Internetu korzystał 
przeważający odsetek firm. Odpowiedź „trudno powiedzieć” zaznaczyła w kate-
gorii najmniejsza grupa respondentów. Prowadzili oni działalność korzystając ze 
wsparcia rodziny lub biur rozliczeniowo-rachunkowych. Wynik precyzji staty-
stycznej dla deklarujących wykorzystanie Internetu osiągnął wysoki poziom 
istotności odpowiedzi, a w przypadku pozostałych kategorii: „nie korzystaliśmy” 
— akceptowalny oraz „trudno powiedzieć” — nieistotny. 
 MSP w Olsztynie najczęściej użytkowały łącze DSL, które daje możliwość 
stałego korzystania z Internetu bez limitu czasu i wielkości plików przesyła-
nych danych. Usługa w ramach tego pakietu umożliwia udostępnianie Internetu 
wielu użytkownikom w ramach sieci lokalnej. Ponadto pozwala na jednoczesne 
korzystanie z Internetu, telefonu/faxu oraz obsługiwanie własnych stron www 
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i zarządzanie pocztą elektroniczną. Stosunkowo często badane firmy korzystały 
z łącza internetowego poprzez modem analogowy (linia telefoniczna) lub cyfrowy 
ISDN. W ramach tej usługi możliwe jest korzystanie z wielu usług telekomunika-
cyjnych w tym samym czasie przy użyciu jednego łącza telefonicznego. Cyfrowy 
wariant usługi ISDN skierowany jest do MSP oraz do tych przedsiębiorstw, które 
wykorzystują centralę PABX, czyli specjalny pakiet biznesowy, pozwalający 
w dużym zakresie na korzystanie z centrali, Internetu i innych urządzeń. 
 

 

 
 
 W 2009 r. zaobserwowano niewielkie zainteresowanie badanych jednostek 
ofertą z zakresu dostępu do usług komunikacyjnych w ramach łącza bezprzewo-
dowego (GSM, GPRS, UMTS itp.). Jest to oferta, która może nie być atrakcyj-
na, z uwagi na znacznie większe potrzeby przedsiębiorców w zakresie transferu 
danych.  
 W najmniejszym stopniu przedsiębiorcy korzystali z łącza stałego. Jego atrak-
cyjność z perspektywy przedsiębiorstwa jest stosunkowo niska, z uwagi na ko-
nieczność montażu systemu okablowania. 
 Podejmując próbę oceny zastosowanych przez badane podmioty rozwiązań 
w łączeniu się z Internetem należy wziąć pod uwagę dostępność oferty na rynku. 
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Łącze stałe PLC, uznawane za technikę przyszłości, jest dopiero w fazie wdra-
żania, przy czym koszt jego instalacji przewyższa inne rozwiązania i obniża 
atrakcyjność oferty.  
 Również oferta telewizji kablowej, skierowana głównie do odbiorców indy-
widualnych, w dużym stopniu nie zaspokaja potrzeb biznesu. Najczęściej nato-
miast wykorzystuje się pakiet DSL, który umożliwia jednoczesne wykorzystanie 
różnego typu urządzeń komunikacyjnych. 
 
 

 

 
 
 Zastosowanie Internetu w działalności MSP w Olsztynie w 2009 r. związane 
było głównie z realizacją zadań związanych z bankowością i finansami, działal-
nością reklamową, współpracą z kontrahentami oraz gromadzeniem informacji 
na temat oferty placówek/instytucji szkoleniowych i edukacyjnych. 
 W niewielkim stopniu nowoczesne technologie informacyjne wykorzystywa-
ne były przez przedsiębiorców jako instrument tworzenia zasobów wiedzy 
o działalności konkurencji oraz rozszerzania baz klientów lub dostawców. Bar-
dzo niski poziom osiągnęła również wymiana informacji z organami administra-
cji publicznej, a także poszukiwanie informacji o prowadzonych postępowaniach 
w ramach zamówień publicznych. 
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 Wskaźnik wykorzystywania Internetu w działalności MSP potwierdza ich 
niską aktywność w sieci nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Najczę-
ściej połączenia www wykorzystywane były w celu wykonywania bieżących 
zadań organizacji, natomiast rzadko do monitorowania sytuacji na rynku, gro-
madzenia danych o konkurencji czy też wspierania działalności poprzez budo-
wanie partnerstwa. 

 
TABL. 1. ZASTOSOWANIE POŁĄCZEŃ Z INTERNETEM W DZIAŁALNOŚCI MSP 

W OKRESIE 1 IX—30XI 2009 R.  

Wyszczególnienie 
W liczbach 

bezwzględnych 
W odsetkach 

 
Odpowiedzi razem ...........................................................  664 100,0
Przedsiębiorstwo wykorzystywało Internet w takiej dzia- 
łalności, jak: 
bankowa lub finansowa (jako odbiorcy tego rodzaju 

usług internetowych) .................................................  225 33,9
reklamowa ......................................................................  131 19,7
współpraca z kontrahentami ..........................................  122 18,4
szkoleniowa i edukacyjna ..............................................  53 8,0
rekrutacja pracowników ................................................  24 3,6
kontakty z organami administracji publicznej ..............  12 1,8
gromadzenie danych o konkurencji ...............................  2 0,3
gromadzenie wszelkich danych .....................................  2 0,3
poszukiwanie nowych klientów/dostawców .................  2 0,3
udział w przetargach na zamówienia publiczne ............  2 0,3
zbieranie danych w zakresie dostępnych pojazdów/ 

maszyn/urządzeń .......................................................  1 0,2
Przedsiębiorstwo nie korzystało z połączeń z Internetem 74 11,1
Brak danych .......................................................................  14 2,1

Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 

 
 Posiadanie przez firmę strony www umożliwia jej sprawniejsze i efektywniej-
sze działanie, a ponadto obniża koszty realizacji wielu zadań. Dzięki tej formie 
komunikacji możliwe jest znacznie szybsze i efektywniejsze monitorowanie 
sytuacji w branży, komunikowanie się z kontrahentami lub podejmowanie dzia-
łań reklamowych. Własną stronę Internetową zadeklarowała ponad połowa ba-
danych. Z przeprowadzonego testu precyzji statystycznej otrzymano wysoki 
wskaźnik, a zatem z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, iż ponad 
połowa firm MSP w Olsztynie miała własną stronę www. 

 
TABL. 2. KORZYSTANIE Z WŁASNEJ STRONY WWW PRZEZ MSP W 2009 R. 

Wyszczególnienie W liczbach bezwzględnych W odsetkach 

 
Odpowiedzi razem ...........................................................  480 100,0
Tak ......................................................................................  287 59,8
Nie ......................................................................................  193 40,2

Ź r ó d ł o: jak przy tabl. 1. 
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 Główną funkcją, jaką pełniła strona www w działalności badanych firm była 
prezentacja oferty przedsiębiorstwa. W niewielkim stopniu przedsiębiorcy za jej 
pośrednictwem realizowali zamówienia i rezerwacje, zamieszczali informacje 
o działalności firmy lub ogłoszenia o wakatach. 
 Komunikacja za pośrednictwem strony www nie budowała przewagi konku-
rencyjnej MSP w Olsztynie. Stanowiła ona głównie narzędzie prezentacji oferty 
firmy, jednak w bardzo niskim stopniu wykorzystywana była do wymiany in-
formacji z odbiorcami i dostawcami. 
 

TABL. 3. GŁÓWNE CELE KORZYSTANIA ZE STRONY WWW PRZEZ MSP W 2009 R. 

Wyszczególnienie 
W liczbach 

bezwzględnych 
W odsetkach 

 
Odpowiedzi razema ........................................................................ 287 100,0

przedsiębiorstwo wykorzystywało strony www do: 
Prezentacji katalogów, wyrobów lub cenników .............................. 257 89,6
Umożliwienia zamówień lub rezerwacji on-line ............................. 17 5,9
Ogłaszania informacji o działalności firmy skierowanych do kli-

entów/potencjalnych klientów ..................................................... 13 4,5
Informowania o wakatach i umożliwienia aplikowania on-line ..... 10 3,5
Umożliwienia zamówień według własnej specyfikacji ................... 3 1,1
Gromadzenia danych w zakresie nowoczesnych produktów/usług 

na rynku ....................................................................................... 3 1,1
Umożliwienia dokonywania płatności on-line ................................ 2 0,7
Personalizacji zawartości strony stałym użytkownikom ................. 1 0,4

a Odpowiedzi nie sumują się do 100% ze względu na zastosowanie pytania wielokrotnego wyboru.  
Ź r ó d ł o: jak przy tabl. 1. 

 
 W wyniku pojawienia się nowoczesnych sieci komunikacyjnych powstały moż-
liwości budowania relacji pomiędzy administracją i przedsiębiorcami. Przeważa-
jący odsetek MSP nie korzystał z usług on-line administracji publicznej. Przepro-
wadzony test precyzji wykazał wysoki poziom istotności dla tej grupy odpowie-
dzi. Informacjami zamieszczonymi na stronach www administracji zainteresowa-
na była stosunkowo nieliczna grupa badanych przedsiębiorstw (śladowa precyzja). 
Z kolei najmniejszy odsetek respondentów zadeklarował korzystanie z udostęp-
nianej w ramach usługi e-government możliwości pobierania i składania druków 
i formularzy. Pozostałe kategorie oferty administracji wskazał śladowy odsetek 
badanych.  
 

TABL. 4. ZASTOSOWANIE USŁUG ON-LINE W KOMUNIKACJI MSP 
Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ W 2009 R. 

Wyszczególnienie 
W liczbach 

bezwzględnych 
W odsetkach 

 
Odpowiedzi razem ......................................................................... 480 100,0

przedsiębiorstwo z usług on-line: 
Nie korzystało .................................................................................. 414 86,2
Korzystało do: 

uzyskiwania informacji ................................................................ 54 11,2
otrzymywania formularzy ............................................................ 9 1,9
odsyłania wypełnionych formularzy ........................................... 1 0,2
pełnej obsługi procedur administracyjnych (bez papieru)  1 0,2
składania ofert w elektronicznym systemie zamówień publicznych 1 0,2

Ź r ó d ł o: jak przy tabl. 1. 
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 Komunikacja elektroniczna ze środowiskiem zewnętrznym nie stanowiła 
również mocnej strony olsztyńskich MSP. Tylko 22,1% badanych firm stosowa-
ło automatyczną wymianę danych. Wniosek ten potwierdzono testem badania 
współczynnika precyzji statystycznej, który dla odpowiedzi „nie korzystaliśmy” 
osiągnął wysoki poziom. Główne płaszczyzny automatycznej wymiany danych 
obejmowały: wysyłanie i otrzymywanie faktur oraz wysyłanie i otrzymywanie 
zamówień. Ta wymiana dotyczyła przede wszystkim działań o charakterze ope-
racyjnym. 
 

TABL. 5. ZASTOSOWANIE AUTOMATYCZNEJ WYMIANY DANYCH  W DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ PRZEZ MSP W OKRESIE 1 IX—30 XI 2009 R. 

Wyszczególnienie 
W liczbach 

bezwzględnych 
W odsetkach 

 
Odpowiedzi razema ..........................................................  106 100,0

przedsiębiorstwo stosuje automatyczną wymianę da-
nych do: 

Wysyłania faktur elektronicznych .....................................  65 30,8
Otrzymywania faktur elektronicznych ..............................  49 23,2
Wysyłania zamówień do dostawców .................................  41 19,4
Otrzymywania zamówień od odbiorców ...........................  38 18,0
Wysyłania lub otrzymywania informacji o produktach ....  16 7,6
Wymiany danych z organami administracji publicznej ....  2 1,0

a Patrz notka pod tabl. 3. 
Ź r ó d ł o: jak przy tabl. 1. 

 
 Funkcją wewnętrznej, automatycznej wymiany danych w MSP była przede 
wszystkim realizacja zadań związanych z księgowością. Podobnie jak w przypad-
ku zastosowania strony www, prowadzone działania miały charakter operacyjny. 
 

TABL. 6. ZASTOSOWANIE AUTOMATYCZNEJ WYMIANY INFORMACJI WEWNĄTRZ 
PRZEDSIĘBIORSTWA W OKRESIE 1 IX—30 XI 2009 R. 

Wyszczególnienie W liczbach bezwzględnych W odsetkach 

 
Odpowiedzi razema ..........................................................  136 100,0

przedsiębiorstwo zastosowało automatyczną wymianę 
informacji w zakresie: 

Księgowości .......................................................................  126 92,7
Zarządzania: produkcją lub usługami ................................  12 8,8

poziomem zapasów ......................................  11 8,1
dystrybucją ...................................................  6 4,4

Inne (jakie?) .......................................................................  3 2,2

a Patrz notka pod tabl. 3. 
Ź r ó d ł o: jak przy tabl. 1. 

 
 Wykorzystanie nowoczesnej techniki i technologii informacyjnej przez MSP 
w Olsztynie nie tworzy silnego potencjału w kontekście dostosowania jakościo-
wego do nowoczesnego modelu gospodarki opartej na informacji.  
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 Przeprowadzona analiza obejmowała najważniejsze płaszczyzny kreowania 
zasobów wiedzy i informacji przez MSP w Olsztynie. Problematyka lokalnego 
rozwoju gospodarki wykorzystującego nowoczesne systemy komunikacji 
w MSP może stanowić wstęp do określenia problemów w dalszych badaniach 
nad społeczeństwem informacyjnym. 
 
mgr Urszula Tomczyk — Instytut Badań i Analiz Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c. 
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SUMMARY 
 
 The paper presents the use of modern technology and information technology 
by small and medium enterprises (SMEs) in Olsztyn. The analysis was based on 
data obtained from the CSO and surveys conducted in 2009 by the computer- 
-assisted telephone interviews (CATI). Results of analysis showed that the test 
group of companies does not build a significant competitive advantage in the 
economy based on modern information technology. The surveyed companies 
used the Internet mostly as a tool for structuring the banking and finance opera-
tions. In addition, it served in a minor extent as resources in the creation of pro-
tected knowledge. Few entrepreneurs have used the Internet to monitor the mar-
ket situation and to collect data on competition or partnership building. Over 
half of the companies had website, but it served primarily as a tool for presenta-
tion of the company's offer. A few companies used the website to place orders, or 
as a tool in recruiting staff. Prevailing part of SME companies did not use the 
e-government service. 

РЕЗЮМЕ 
 
 Статья представляет использование современной техники и информа- 
ционной технологии малыми и средними предприятиями (МСП) в г. Ольш- 
тын. Анализ был проведен на основе данных ЦСУ полученных из обсле- 
дования в 2009 г. способом телефонного опроса методом CATI — 
Computer Assisted Telephone Interviewing. Результаты анализа показали, 
что обследуемая группа предприятий не составляет конкурентного 
преимущества сектора в экономике опирающейся на современной инфор- 
мационной технологии.  
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 Обследуемые предприятия использовали Интернет чаще всего в качестве 
инструмента для систематизирования операционной деятельности 
связанной с банковским делом и финансами. Кроме того, в незначительной 
степени Интернет использовался в создании ресурсов береженных знаний. 
Немногие предприниматели использовали Интернет для мониторинга 
ситуации на рынке, а также для сбора данных в области конкуренции или 
создания партнерства. Веб-сайты имела половина фирм, но использовались 
они главным образом в качестве инструмента для представления 
предложений предприятия. Немногие фирмы использовали веб-сайты для 
оформления заказов или для набора работников. По отношении к e-govern-
ment преобладающая доля фирм МСП не использовала этой услуги.  
 
 
 

 STATYSTYKA MIĘDZYNARODOWA 

 

Elżbieta SOJKA 
 

Potencjał demograficzny krajów kandydujących 
do Unii Europejskiej 

 
 W artykule przedstawiono analizę porównawczą potencjału demograficznego 
ośmiu krajów kandydujących do Wspólnoty Europejskiej na tle 27 członków Unii 
Europejskiej. Są to: Chorwacja, Turcja, Islandia, Czarnogóra, Macedonia, Alba-
nia, Serbia, Bośnia i Hercegowina. Pierwszy z tych krajów podpisał traktat akce-
syjny, a kolejne cztery mają już oficjalny status kraju kandydującego do UE.  
 Kraje ubiegające się o członkostwo w UE znajdują się na różnych etapach 
procedury związanej z przystępowaniem do tego ugrupowania1. Chorwacja2 
podpisała traktat akcesyjny w grudniu 2011 r. i oczekuje na jego ratyfikację. 
Turcja natomiast jest krajem, który najdłużej czeka na decyzję w sprawie człon-
kostwa (od 1963 r.). Stosunkowo niedawno status potencjalnego kandydata zy-
skała Islandia. Kraj ten złożył wniosek o członkostwo 16 lipca 2009 r., a w lu-
tym 2010 r. Komisja Europejska zarekomendowała otwarcie negocjacji akcesyj-
nych. Macedonia od 2005 r., a Czarnogóra od 2010 r. mają status kraju kandydu-
jącego. Potencjalnymi zaś krajami kandydackimi są: Albania, Serbia oraz Bośnia 
i Hercegowina (pierwsze dwa złożyły wniosek o członkostwo w 2009 r.). 
 Potencjał demograficzny kraju można charakteryzować za pomocą wskaźni-
ków opisujących nie tylko rozmiary populacji, jej strukturę, ale i ruch naturalny 
  
 1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwa_kandyduj%C4%85ce_do_Unii_Europejskiej# 
Kraje_stowarzyszone_i_kandyduj.C4.85ce. 
 2 Przewidywana data wejścia do UE — 1 lipca 2013 r. 
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oraz ruch wędrówkowy ludności. W przypadku porównań międzynarodowych 
zestaw mierników jest ograniczony dostępnością danych statystycznych. Bada-
nie przestrzennego zróżnicowania potencjału demograficznego wybranej grupy 
krajów prowadzono na podstawie danych za lata 2000—20093. Niektóre z oma-
wianych w artykule wskaźników zostały wykorzystane jako zmienne cząstkowe 
przy badaniu metodą taksonomiczną podobieństwa 35 krajów (obecnych i przy-
szłych członków UE) ze względu na badany potencjał demograficzny. 

 

ZMIANY W STANIE I STRUKTURZE LUDNOŚCI WEDŁUG WIEKU 
 
 Na początku 2009 r. ogólna liczba ludności krajów ubiegających się o człon-
kostwo w UE wynosiła 93,3 mln osób. Po przyłączeniu do UE kraje te stanowi-
łyby 18,7% jej ludności (tabl. 1). Najliczniejszym krajem w tej grupie jest Turcja 
z liczbą ludności wynoszącą ponad 71,5 mln osób, co wśród obecnych członków 
UE plasuje ten kraj na drugim miejscu (po Niemczech). W badanych latach ana-
lizowana grupa krajów charakteryzowała się wyższą dynamiką zmian liczby 
ludności (wzrost o 5,3%) niż UE-27 (wzrost o 3,5%)4. W grupie krajów kandy-
dujących największą zmianę liczby ludności odnotowano w Islandii (wzrost 
o 14,4%), jednakże w ujęciu bezwzględnym liczba ludności zamieszkującej ten 
kraj jest najmniejsza spośród wszystkich krajów tej grupy. Stosunkowo wysoki 
wzrost odnotowano również w Turcji (6,9%) oraz Albanii (4,1%). 

 
TABL. 1. LUDNOŚĆ W KRAJACH KANDYDUJĄCYCH DO UE (stan na 1 stycznia) 

Liczba ludności 

2000 2009 

Przyrost (+), 
ubytek (–) 

2009—2000 

Dynamika 
zmian 

2009/2000 

Średnie roczne 
tempo zmian 
2000—2009 Wyszczególnienie 

w tys. w  % 
 
UE-27 ...................................... 482767,5 499705,5 16938,0 3,5 0,43
Kraje ubiegające się o człon-

kostwo w UE ...................... 88639,8 93313,9 4674,1 5,3 0,64
Albania .................................... 3058,5 3184,7 126,2 4,1 0,51
Bośnia i Hercegowina ............. 3753,1 3844,0 90,9 2,4 0,30
Chorwacja ............................... 4497,7 4435,1 –62,7 –1,4 –0,18
Czarnogóra .............................. 612,5 630,1 17,6 2,9 0,36
Islandia .................................... 279,0 319,4 40,3 14,4 1,70
Macedonia ............................... 2021,6 2048,6 27,0 1,3 0,17
Turcja ...................................... 66889,4 71517,1 4627,7 6,9 0,84
Serbia ....................................... 7528,0 7334,9 –193,0 –2,6 –0,32

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie bazy danych Eurostatu. 

 
 Średnie roczne tempo przyrostu ludności w UE-27 w okresie 2000—2009 
wynosiło 0,43% (szacuje się, że w 2009 r. osiągnęło 0,27%). Jednocześnie uwa-
  
 3 Dane prezentowane w artykule, jak i obliczenia wykonano na podstawie danych Eurostatu: 
www.epp.eurostat.ec.europa.eu. 
 4 Wszystkie porównania zmian są prowadzone z uwzględnieniem danych dla 27 krajów 
członkowskich Wspólnoty, bez względu na rok ich wejścia do UE. 
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gę zwraca wysokie tempo przyrostu ludności obserwowane w analizowanych 
krajach — 0,64% średniorocznie. Jest to tempo zmian o połowę wyższe w po-
równaniu do krajów UE-27. W grupie oficjalnych kandydatów do UE zdecydo-
wanie najwyższą dynamikę jej przyrostu wykazywały Islandia (1,70%) i Turcja 
(0,84%). Na dynamiczne zmiany ludności w tych krajach miała wpływ wysoka 
dzietność, a w przypadku Islandii, dodatkowo, znaczny napływ imigrantów, 
zwłaszcza w latach 2004—2008 (tabl. 3). 
 Z kolei rzeczywisty spadek liczby ludności miał miejsce w Chorwacji  
(o 1,4%) i Serbii (o 2,6%). Był on spowodowany przede wszystkim ubytkiem 
naturalnym ludności w całym analizowanym okresie (wykr. 6). 
 Ludność zamieszkująca rozważaną grupę państw jest bardzo zróżnicowana 
pod względem wieku, ale jednocześnie struktura wieku ludności w większości 
tych krajów jest korzystna (wykr. 1 i 2). 
 
 

 

 
 
 Największy udział osób w wieku 0—14 lat wystąpił w krajach z wysoką 
dzietnością, czyli w Turcji (27,9%), Albanii (24,9%) oraz w Islandii (co piąty miesz-
kaniec wyspy był w wieku dziecięcym). Jedynie w Chorwacji i Serbii udział dzieci 
w ogólnej liczbie ludności był niższy aniżeli średni wskaźnik dla krajów UE-27.  
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 Biorąc pod uwagę zmiany w latach 2003—2007 warto odnotować, że w ana- 
lizowanej grupie krajów wystąpił spadek udziału ludności w grupach wieku 
dziecięcego i młodzieżowego (do 25 lat). Odsetek osób w wieku 25—49 lat 
zwiększył się jedynie w Islandii (z 36,1% do 36,3%), Macedonii (z 36,7% do 
36,9%) i Turcji (z 36,1% do 37,5%). Kraje te (uznane za oficjalnych kandyda-
tów do UE) mają najbardziej wartościowe „zasoby pracy” (brane są tu pod 
uwagę takie cechy, jak wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz skłon-
ność do podwyższania swoich kwalifikacji). W pozostałych krajach odnotowa-
no spadek udziału osób w wieku 25—49 lat. W 2007 r. 18,3% (prawie 91 mln) 
ludności zamieszkującej 27 krajów Unii Europejskiej stanowiły osoby między 
50. a 64. rokiem życia. W Chorwacji i Serbii wskaźnik ten przekroczył średni 
poziom unijny, w Albanii, Islandii, Czarnogórze i Macedonii udział ten mieścił 
się w przedziale od 13,3% do 17,0%. Tylko Turcja miała niski udział osób 
z pokolenia 50—64 lata w ogólnej liczbie ludności kraju (11,1%). Prognozy 
demograficzne przewidują, że w 2035 r. populacja osób w wieku 50—64 lata 
w UE wyniesie prawie 103 mln osób, co stanowić będzie ok. 20% ludności 
zamieszkującej obszar współczesnej UE. W tym samym czasie udział osób 
w wieku powyżej 65 lat sięgnie 25% ogólnej liczby ludności. Łącznie pokole-
nie powyżej 50. roku życia będzie liczyło w 2035 r. 235 mln osób, czyli będzie 
stanowić 45% wszystkich mieszkańców UE, a zatem prawie o 10 p.proc. wię-
cej niż w 2007 r. (Balcerowicz-Szkutnik, Sojka, 2010). 
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 Jedną z miar młodości demograficznej jest wskaźnik wyrażający liczbę dzieci 
w wieku do 15 lat przypadających na 100 osób w wieku 60 lat i więcej. Wskaźnik 
ten może być interpretowany jako stosunek liczby wnucząt do liczby 100 dziad-
ków. Najmłodszym pod tym względem krajem tej grupy jest Turcja, gdzie w 2009 r. 
na 100 dziadków przypadało 266 wnuków. Wysokie wskaźniki odnotowano rów-
nież w: Albanii (185), Islandii (128), Czarnogórze (113) i Macedonii (112). Naj-
bardziej niekorzystne relacje między populacjami dzieci i osób w starszym wieku 
wystąpiły w Serbii (67), Chorwacji (68) oraz Bośni i Hercegowinie (79). Ale także 
średnia w krajach obecnej Wspólnoty (68) nie jest duża. 
 W 2009 r. niemal we wszystkich badanych krajach przeciętny wiek mieszkań-
ców był niższy niż w krajach UE-27 (41 lat), najniższy — w Turcji (28 lat), Alba-
nii (30 lat) i Islandii (35 lat). Zdecydowanie najstarszą strukturę wiekową 
w tej grupie ma Chorwacja. Mediana wieku w tym kraju zrównała się ze śred-
nim poziomem obserwowanym w krajach UE. W pozostałych państwach bał-
kańskich wartości mediany wynosiły 36 lat dla Czarnogóry i Macedonii, 37 lat 
dla Serbii oraz 39 lat dla Bośni i Hercegowiny. 
 

PRZYROST NATURALNY LUDNOŚCI 
 
 Analizując ogólne (względne) zmiany liczby urodzeń występujące w latach 
2000—2009 można stwierdzić znaczne zróżnicowanie przestrzenne tego zjawiska 
(tabl. 2, wykr. 3). Najmniej urodzeń żywych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
odnotowano w 2009 r. w Bośni i Hercegowinie (9,0‰), Serbii (9,6‰) oraz Chor-
wacji (10,1‰). Są to wartości niższe od średniej unijnej wynoszącej 10,7‰. Naj-
wyższy poziom współczynnika urodzeń obserwuje się niezmiennie od kilku lat 
w Turcji oraz Islandii. W ostatnim roku dokonywanej analizy na 1000 ludności 
urodzeń żywych przypadało tam odpowiednio 17,2 i 15,8. Jedynie w tych dwóch 
krajach poziom dzietności ogólnej gwarantuje prostą zastępowalność pokoleń; 
w 2008 r. współczynnik dzietności ogólnej określający średnią, teoretyczną liczbę 
dzieci urodzonych przez kobietę w ciągu okresu rozrodczego wynosił 2,14 dziecka.  
 

TABL. 2. ZMIANY LICZBY URODZEŃ ŻYWYCH 

2000 2005 2008 2009 2000 2005 2008 2009 
Wyszczególnienie 

w tys. na 1000 ludności 

   
UE-27 ............................. 5123,1 5136,6 5429,8 5372,3 10,6 10,4 10,9 10,7
Albania ........................... 51,2 39,6 36,3 . 16,7 12,6 11,4 . 
Bośnia i Hercegowina .... 39,6 34,6 34,2 34,6 10,5 9,0 8,9 9,0
Chorwacja ...................... 43,7 42,5 43,8 44,6 9,8 9,6 9,9 10,1
Czarnogóra ..................... 9,2 7,4 8,3 8,6 15,0 11,8 13,1 13,7
Islandia ........................... 4,3 4,3 4,8 5,0 15,3 14,4 15,2 15,8
Macedonia ...................... 29,3 22,5 22,9 23,7 14,5 11,0 11,2 11,5
Turcja ............................. 1363,0 1361,0 1262,3 1241,6 20,2 18,9 17,8 17,2
Serbia .............................. 73,8 72,2 69,1 70,3 9,8 9,7 9,4 9,6

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie bazy danych Eurostatu. 

 
 Jednocześnie trzeba zauważyć, że w latach 2000—2007 intensywność uro- 
dzeń w Albanii systematycznie spadała (z 16,7‰ do 10,5‰), ale w roku 2008 
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odnotowano niewielki wzrost współczynnika urodzeń (11,4‰). Podobną ten-
dencję spadkową widać w przypadku Turcji. Dopasowana dosyć dobrze liniowa 
funkcja trendu (R2=0,9755) wskazuje, że z roku na rok natężenie urodzeń  
w tym kraju malało średnio o 0,315 punktu promilowego. W ostatnich badanych 
pięciu latach wyraźną tendencję wzrostową intensywności urodzeń można zaob-
serwować w Czarnogórze, Chorwacji oraz Islandii. We wszystkich krajach za-
chodnich Bałkanów (z wyjątkiem Czarnogóry) dzietność kobiet jest niższa od 
przeciętnej unijnej, która w 2008 r. wyniosła 1,6. Współczynnik dzietności teo-
retycznej (średnia liczba dzieci, jaką urodziłaby kobieta w ciągu okresu rozrod-
czego przy utrzymaniu wzorca płodności z danego roku) waha się w granicach 
od 1,4 w Albanii i Serbii do 1,77 w Czarnogórze (Sojka, 2011). 
 Drugą składową przyrostu naturalnego są zgony. Jakkolwiek wartość poznaw-
cza surowych współczynników zgonów (zwłaszcza w analizie porównawczej) 
jest ograniczona warto zauważyć, że stopa zgonów w całym badanym okresie 
podlegała zdecydowanie mniejszym zmianom niż stopa urodzeń (wykr. 3). 
We wszystkich krajach kandydujących — z wyjątkiem Islandii — zwiększyło 
się natężenie zgonów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W przypadku Islan-
dii współczynnik zgonów zmniejszył się z 6,5‰ do 6,3‰, natomiast w przy-
padku krajów UE-27 — z 10 zgonów do 9,7 na 1000 ludności.  
 Jednak chcąc formułować sądy o poziomie umieralności należy sięgnąć do 
bardziej szczegółowej charakterystyki, na podstawie takich wskaźników, jak 
współczynnik zgonów niemowląt czy przeciętne dalsze trwanie życia5. Pierwszy 
z mierników dostarcza informacji o poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego 
kraju oraz o jakości opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem. W naukach spo-
łecznych miernik ten traktowany jest jako ogólny miernik rozwoju cywilizacyj-
nego. Analizowane kraje wykazywały dosyć znaczne zróżnicowanie pod wzglę-
dem umieralności niemowląt (wykr. 4). 
 Najmniejszą liczbę zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych odnotowano 
w 2009 r. w Islandii (1,8), zaś największą w Turcji (15,3) oraz Macedonii (11,7). 
Różnica w umieralności niemowląt wyniosła od 10 do 13 zgonów na 1000 urodzeń 
żywych. We wszystkich krajach (z wyjątkiem Islandii) natężenie zgonów niemowląt 
przekraczało średni poziom w UE-27. W ostatniej dekadzie zaobserwowano znaczny 
spadek zgonów niemowląt w Turcji (aż o 47% w 2009 r. w porównaniu z 2000 r.). 
 Biorąc pod uwagę drugi z wymienionych wcześniej mierników należy stwierdzić, 
że poza Islandią, w której przeciętne dalsze trwanie życia (wykr. 5) jest jednym 
z najwyższych na świecie (w 2008 r. mężczyźni — 79,6 roku, a kobiety — 83 lata), 
w pozostałych krajach parametr e0 kształtował się na poziomie niższym aniżeli 
w UE-27, gdzie mężczyźni dożywają średnio 76,1 roku, a kobiety 82,2 roku6. 
  
 5 W celu przedstawienia zróżnicowań przestrzennych poziomu umieralności wskazane jest 
wykorzystanie standaryzowanego współczynnika umieralności. Pozwala on wyeliminować wpływ 
na poziom tego miernika zróżnicowań struktury wiekowej ludności występujących między porów-
nywanymi populacjami. Nie dysponowano jednak wartościami standaryzowanych współczynni-
ków zgonów dla analizowanych krajów, dlatego też analizę ograniczono do współczynnika zgo-
nów niemowląt i parametru e0. 
 6 W tym samym roku w Polsce wartości parametru e0 wynosiły: dla mężczyzn — 71,3 roku, dla 
kobiet — 80,0 lat. 



 70

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 71

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72

 Najkrócej żyli mieszkańcy Turcji: mężczyźni — 71,4 roku, a kobiety — 
75,8 roku, jednakże to właśnie w tym kraju odnotowano w latach 2001—2008 
największy przyrost przeciętnej długości trwania życia i to bez względu na płeć 
(o 2,8 roku dla kobiet i o 3,2 roku dla mężczyzn). W 2008 r. rozpiętość między 
najwyższym i najniższym wskaźnikiem wśród badanych krajów (z wyłączeniem 
Islandii) wynosiła dla kobiet 3,2 roku, natomiast dla mężczyzn — 1,8 roku. Tra-
dycyjnie długość trwania życia kobiet jest wyższa aniżeli mężczyzn. W 2008 r. 
najmniejsze różnice między odpowiednimi parametrami według płci zaobser-
wowano w Islandii (3,4 roku), a największe w Chorwacji (7,2 roku). W pozosta-
łych krajach różnica pomiędzy wartościami parametrów e0 obliczonych dla ko-
biet oraz mężczyzn mieściła się w przedziale 4,1—5,3 roku. 
 W 2009 r. największy przyrost naturalny na 1000 ludności odnotowano 
w Turcji (10,8‰) i Islandii (9,5‰), ale także w Albanii (w 2008 r. — 6,3‰), 
pomimo że w tym kraju drastycznie spadło natężenie urodzeń na przestrzeni 
badanego okresu (wykr. 3). We wszystkich krajach z dodatnim przyrostem natu-
ralnym poziom odpowiednich mierników znacznie przekraczał wartość współ-
czynnika notowaną w UE-27 (w 2009 r. — 1‰). W Chorwacji i Serbii w całym 
badanym okresie występował ubytek naturalny ludności, natomiast w Bośni 
i Hercegowinie w ostatnich trzech latach liczba zgonów nieznacznie przekroczy-
ła liczbę urodzeń. 
 

SALDO MIGRACJI I CZYNNIKI WZROSTU LICZBY LUDNOŚCI 
 
 Na kształtowanie się liczby ludności na danym obszarze wpływa nie tylko 
przyrost (ubytek) naturalny, ale również migracje. Kraje ubiegające się o człon- 
kostwo w UE borykają się z różnymi problemami wynikającymi z istniejących 
uwarunkowań politycznych i ekonomicznych. W ostatnich latach można zaob-
serwować w tych krajach zmniejszenie natężenia zjawiska emigracji w porów-
naniu z początkiem dekady (tabl. 3).  

 
TABL. 3. WSPÓŁCZYNNIK MIGRACJI NETTO (na 1000 ludności) 

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

  
UE-27 ..................  1,50 1,25 3,83 4,20 3,97 3,58 3,25 3,88 2,86 1,75

Albania ................  –9,80 –5,74 –3,44 –3,95 –3,15 –2,65 –4,38 –0,39 –1,72 . 

Bośnia i Hercego- 
wina .................  7,31 4,22 3,02 0,94 0,72 –0,03 0,14 0,27 0,00 0,10

Chorwacja ...........  –11,72 3,22 1,94 2,68 2,61 1,86 1,64 1,27 1,59 –0,33

Czarnogóra ..........  –2,41 –1,81 –1,25 –1,10 –0,68 –1,47 –0,39 1,21 0,13 0,00

Islandia ................  6,49 2,98 –1,15 –0,75 2,04 13,05 17,34 16,59 3,34 –14,95

Macedonia ...........  –1,24 –1,25 –12,21 –1,37 –0,06 –0,37 –0,26 0,07 –0,25 –0,25

Turcja ..................  0,86 0,04 –0,02 –0,04 0,01 –0,01 –0,04 1,35 1,72 3,66

Serbia ...................  0,94 2,39 1,80 0,57 1,60 0,54 0,55 0,35 0,42 0,74

 Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie bazy danych Eurostatu. 
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 Napływ imigrantów do UE, jak również do Islandii został zahamowany 
w latach 2008 i 2009, co było konsekwencją światowego kryzysu finansowego 
i gospodarczego, który dotknął — aczkolwiek w różnym stopniu — praktycznie 
wszystkie kraje Wspólnoty. W zachodnich Bałkanach ruchy wędrówkowe stop-
niowo ulegały zmniejszeniu. W Albanii i Macedonii mieliśmy do czynienia 
z ujemnym saldem migracji netto w większości badanych lat. W przypadku Al-
banii ogólny współczynnik migracji netto zmniejszył się z –9,8‰ w 2000 r. do 
–1,72‰ w 2008 r.7. Krajami docelowymi emigracji albańskiej były Francja, 
Grecja i Włochy, w których udział emigrantów z Albanii w ogólnej liczbie ob-
cokrajowców był znaczny i wyniósł w 2008 r. odpowiednio: 38%, 27% i 21%8. 
 W Islandii przyrost migracyjny ludności zmniejszył się aż czterokrotnie 
w latach 2007 i 2008, a w kolejnym roku odnotowano znaczny ubytek migracyj-
ny. Jak wynika z oficjalnej statystyki, blisko dwukrotnie więcej osób wyemi-
growało w 2009 r. z Islandii niż zamieszkało na wyspie, co sprawiło, że emigra-
cja z tego kraju osiągnęła rekordowo wysoki poziom (saldo migracji wynosiło 
–14,95‰). Była to najwyższa emigracja od kiedy zaczęto prowadzić statystykę 
w 1887 r. Na wyspie najliczniejszą grupę obcokrajowców stanowili Polacy, 
a następnie Litwini, Niemcy oraz Duńczycy. Jeszcze w 2007 r. kraj ten należał 
do pięciu najbogatszych państw świata pod względem PKB per capita. Rok 
później Islandia była już zmuszona poprosić MFW o pomoc, ponieważ tamtej-
szy kryzys bankowy był jednym z najbardziej spektakularnych. 
 W ostatnich latach dodatnie saldo migracji odnotowała Turcja. Ludność tu-
recka osiedlała się przede wszystkim w Niemczech, gdzie żyje 2,7 mln osób 
pochodzenia tureckiego, a jej udział w ogólnej liczbie obcokrajowców w tym 
kraju przekroczył 75%. Coraz więcej dzieci tureckich emigrantów (osoby wy-
kształcone, znające języki) rozważa jednak powrót do ojczyzny swoich rodzi-
ców. Powodem jest zazwyczaj kusząca propozycja pracy i lepsze widoki na 
przyszłość. W Niemczech powstały specjalne agencje, które interesują się tą 
grupą reemigrantów, a nawet można zaryzykować stwierdzenie, że zaczął się 
w dużym stopniu „drenaż mózgów”. Na przenosiny do Turcji mogą sobie po-
zwolić także ci, którzy dorobili się solidnej niemieckiej emerytury. Szacuje się, 
że od 1980 r. prawie pół miliona przybyszów z Turcji powróciło do dawnej oj-
czyzny. Gospodarka turecka rozwija się dynamicznie i obecnie coraz więcej 
Bułgarów, Rumunów, ale także Greków znajduje zatrudnienie w Turcji. 
 O ile w UE-27 w rozważanym okresie wielkość migracji była tym czynni-
kiem, który w istotnym stopniu przyczyniał się do wzrostu liczby ludności, to  
w rozwoju demograficznym analizowanej grupy krajów decydującą rolę odgrywał 
przyrost (ubytek) naturalny ludności (wykr. 6). W ostatnim roku analizowanego 
okresu współczynniki przyrostu rzeczywistego ludności kształtowały się następu-
jąco (na 1000 ludności): Turcja (14,5), Albania (4,6)9, Czarnogóra (4,4), Macedo-
nia (2,0), Bośnia i Hercegowina (0,0), Serbia (–3,9), Islandia (–5,5). Średni współ-
czynnik przyrostu rzeczywistego w UE-27 wyniósł w tym okresie 2,8‰. 
  
 7 W 2008 r. emigranci z Albanii stanowili 3,3% ogólnej liczby obcokrajowców zamieszkujących 
kraje UE-27.  
 8 Vasileva (2009). 
 9 Dane za 2008 r. 
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PODOBIEŃSTWO POTENCJAŁU DEMOGRAFICZNEGO 
OBECNYCH I PRZYSZŁYCH 

CZŁONKÓW UE  
 
 
 Analiza natężenia podstawowych procesów demograficznych oraz struktu-
ry ludności w krajach ubiegających się o członkostwo w UE pokazała, 
że występuje wyraźne zróżnicowanie przestrzenne w zakresie potencjału 
demograficznego. Na zakończenie analizy zbadano podobieństwo 35 krajów 
(obecnych i przyszłych członków UE) ze względu na potencjał demograficz-
ny, z wykorzystaniem metody taksonomicznej. Grupowanie krajów przepro-
wadzono za pomocą metody k-średnich według danych z 2008 r.10. Na po-
trzeby badania potencjał demograficzny — jako zjawisko złożone — wyra-
żony został w kategoriach ilościowych za pomocą wskaźników demograficz-
nych, charakteryzujących zarówno strukturę ludności, jak i rozrodczość, 
umieralność i migrację. Przy wyborze zmiennych kierowano się przede 
wszystkim kryterium merytorycznym oraz formalnym11. Ostatecznie z listy 
potencjalnych zmiennych dostępnych w bazie Eurostatu wybrano pięć cech12: 
X1 — przyrost naturalny na 1000 ludności, X2 — gęstość zaludnienia w oso-
bach/km2, X3 — współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych, 
X4 — współczynnik młodości demograficznej w %, X5 — migracja netto na 
1000 ludności. Zmienne te charakteryzują strukturę ludności, urodzenia, zgo- 
ny i migracje. 
 Klasyfikacja metodą k-średnich wymagała przeprowadzenia normalizacji 
zmiennych. W badaniu jako przekształcenie normalizacyjne wykorzystano 
unitaryzację ze względu na to, że dwie spośród pięciu przyjętych do badania 
cech przyjmowały wartości dodatnie i ujemne. Zastosowana procedura nor-
malizacyjna doprowadziła do przekształcenia pierwotnych wartości zmien-
nych na mieszczące się w przedziale [0, 1]. Kraje pogrupowano w pięć jedno-
rodnych grup, a wyniki przeprowadzonej analizy taksonomicznej przedsta-
wiono w tabl. 413. 
  
 10 Wyjściowy zbiór zmiennych przyjętych do analizy był uwarunkowany dostępnością danych, 
w szczególności dla krajów ubiegających się o członkostwo w UE.  
 11 Najczęściej wymienia się tu wysoką zdolność dyskryminacji obiektów, co jest związane 
z dużą zmiennością cech, brak wzajemnego wysokiego skorelowania w celu wyeliminowania 
zjawiska powtarzania się informacji niesionych przez poszczególne zmienne oraz wysokie skore-
lowanie z czynnikami głównymi wyodrębnionymi w całym zbiorze analizowanych zmiennych 
(Grabiński, 1992, s. 43).  
 12 W badaniach empirycznych niezbędne jest ustalenie zmiennych, jakie powinny być wzięte 
pod uwagę, aby wyrazić potencjał demograficzny w kategoriach ilościowych. Zmiennych tych 
poszukuje się wśród mierników skonstruowanych na potrzeby analizy demograficznej i przeważ-
nie opierają się one na znanych i sprawdzonych współczynnikach demograficznych. 
 13 Wykorzystano pakiet STATISTICA. 
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TABL. 4. WYNIKI GRUPOWANIA KRAJÓW METODĄ k-ŚREDNICH 

Skupienie Kraje 
Odległość 
od środka 
skupienia 

I Turcja 0,000000
 Albania 0,127830
 Czarnogóra 0,116235
II Francja 0,113046
 Islandia 0,119770
 Irlandia 0,101589
 Austria 0,077426
 Belgia 0,067877
 Cypr 0,104359
 Dani 0,045359
 Finlandia 0,093364
 Grecja 0,088741
III Hiszpania 0,080763
 Luksemburg 0,253922
 Niderlandy 0,155518
 Republika Czeska 0,037270
 Słowenia 0,087055
 Szwecja 0,052718
 W. Brytania 0,097323
 Włochy 0,080370
IV Malta 0,000000

 Bułgaria 0,110792
 Bośnia i Hercegowina 0,048117
 Chorwacja 0,050423
 Estonia 0,057166
 Litwa 0,083833
 Łotwa 0,063008
V Macedonia 0,163114
 Niemcy 0,109458
 Polska 0,072600
 Portugalia 0,105232
 Rumunia 0,136526
 Serbia 0,097692
 Słowacja 0,078679
 Węgry 0,066295

Ź r ó d ł o: obliczenia własne. 

 
 Pierwsze skupienie jednoelementowe obejmuje Turcję, która miała najwyższy 
przyrost naturalny ludności spośród 35 krajów poddanych analizie, najwyższa 
jest także umieralność niemowląt, ale jednocześnie jest to kraj demograficznie 
najmłodszy, z najwyższym współczynnikiem młodości demograficznej.  
 Druga grupa obejmuje 5 krajów, w tym Albanię, Czarnogórę i Islandię — 
potencjalnych przyszłych członków UE. Kraje te charakteryzuje dodatni przy-
rost naturalny oraz niski współczynnik gęstości zaludnienia. 
 Trzecie skupienie obejmuje 14 krajów. W większości są to kraje Europy Za-
chodniej należące do tzw. „starej Unii” (UE-15), ale również w tej grupie znalazły 
się kraje, które są członkami UE od 2004 r. (Cypr, Republika Czeska i Słowenia). 
Cechami różnicującymi tę grupę od pozostałych są niska umieralność niemowląt, 
dodatnie saldo migracji oraz niski wskaźnik młodości demograficznej.  
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 Malta została wyróżniona, podobnie jak Turcja, jako odrębna grupa jedno-
elementowa, a jej szczególna sytuacja wynika z najwyższej gęstości zaludnienia 
spośród analizowanej grupy krajów. 
 Piąte skupienie obejmuje głównie kraje Europy Wschodniej i Południowo- 
-Wschodniej, w których współczynnik przyrostu naturalnego jest ujemny bądź 
bardzo bliski zera. 
 Wyniki analizy taksonomicznej potwierdziły wcześniejsze rozważania 
o zróżnicowaniu potencjału demograficznego ośmiu państw ubiegających się 
o członkostwo w UE: jeden kraj znalazł się w pierwszej grupie, trzy w drugiej, 
a pozostałe w grupie piątej. Jednocześnie przeprowadzona w trakcie grupowania 
analiza wariancji wskazała, iż wszystkie uwzględnione zmienne dobrze dyskry-
minują skupienia, bowiem dla każdej ze zmiennych statystyka F była istotna na 
poziomie istotności 0,05.  
 
Podsumowanie 
 
 W ostatnich latach dokonały się w badanych krajach zmiany zarówno w stru- 
kturze ludności według wieku (spadek udziału osób w wieku 0—14 lat na rzecz 
wzrostu odsetka osób starszych w ogólnej liczbie ludności, wzrost mediany wie-
ku), jak i przeobrażenia podstawowych procesów demograficznych przejawiają-
ce się spadkiem przyrostu naturalnego ludności. Jednocześnie wyniki przepro-
wadzonej analizy pozwalają na konstatację badawczą, że potencjał demograficz-
ny krajów kandydujących do UE jest znaczny. Wskaźniki charakteryzujące te 
kraje są na ogół lepsze aniżeli UE-27. Spadek umieralności wśród niemowląt 
oraz wydłużanie się przeciętnego dalszego trwania życia obrazują pozytywne 
zmiany dokonujące się w omawianych tu krajach. Zarazem ludność tych krajów 
jest stosunkowo mobilna. Wciąż korzystna struktura wieku ludności oraz sto-
sunkowo wysoka dzietność stanowią o ich dużym potencjale demograficznym, 
który po akcesji będą mogły wnieść do UE. Można przypuszczać, że przeprowa-
dzane reformy społeczno-gospodarcze będą sprzyjać budowaniu potencjału de-
mograficznego rozważanej grupy krajów.  
 

dr hab. Elżbieta Sojka — profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
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SUMMARY 
 
 The purpose of the article is to analyse demographic potential of the countries 
that have applied for the membership in the European Union. The study involved 
eight countries including Croatia, Turkey, Iceland, Montenegro, Macedonia, 
Albania as well as Bosnia and Herzegovina. The first five states have already 
got the official status of the EU candidate country. Favourable population age 
structure and relatively high number of children born per woman, that are still 
observed in these countries, determine a significant demographic potential of 
these countries that they can bring to the EU after their accession. Decrease in 
infant mortality rate and extension of the life expectancy illustrate positive 
changes that have been noted in these countries for the last several years. 

 
РЕЗЮМЕ 

 
 Целью статьи является анализ демографического потенциала стран, 
которые подали заявку на членство в ЕС. Обследованием были охвачены: 
Хорватия, Турция, Исландия, Черногория, Македония, Албания, Сербия, 
Босния и Герцеговина. Первые пять государств имеет статус кандидата 
в ЕС. Все еще выгодная возрастная структура населения в этих странах 
и относительно высокая фертильность состовляют большой демогра- 
фический потенциал этих стран, который могут внести в ЕС после 
присоединения. Снижение младенческой смертности, удлинение средней 
продолжительности жизни показывают положительные изменения 
происходящие в этих странах в последние более десятка лет. 
 
 
 
 

 INFORMACJE. PRZEGLĄDY. RECENZJE 

 

XXX międzynarodowa konferencja 
Wielowymiarowa analiza statystyczna 

 

Od 7 do 9 listopada 2011 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uni-
wersytetu Łódzkiego trwała XXX międzynarodowa konferencja pt. Wielowy-
miarowa analiza statystyczna, zorganizowana przez Katedrę Metod Statystycz-
nych Uniwersytetu Łódzkiego, przy udziale Polskiego Towarzystwa Statystycz-
nego i Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN. Sekretarzami konferencji były 
mgr Aleksandra Kupis-Fijałkowska oraz dr Anna Witaszczyk. Tematyka konfe-
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rencji obejmowała: rozkłady wielowymiarowe, wnioskowanie statystyczne, 
metody nieparametryczne, metody klasyfikacji i dyskryminacji danych, analizę 
głównych składowych, regresję, metody Monte Carlo, metody bayesowskie, 
metody bootstrapowe, planowanie eksperymentów, zastosowania statystyki  
w naukach przyrodniczych, ekonomiczno-społecznych, finansach oraz ubezpie-
czeniach, demografii, kontroli jakości oraz zarządzaniu ryzykiem. 

Konferencję rozpoczął przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. 
dr hab. Czesław Domański. Następnie głos zabrali prof. dr hab. Włodzimierz 
Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. dr hab. Jan Gajda, dziekan 
Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. 

 
Podczas sesji plenarnych, jak i równoległych wygłoszono 46 referatów i dwa 

wykłady.  
 
Pierwsza z sesji plenarnych, której przewodniczył prof. dr hab. Eugeniusz 

Gatnar (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), poświęcona została wy-
bitnym naukowcom polskim związanym ze statystyką. Referaty wygłosili 
profesorzy: Mirosław Krzyśko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu) — Wspomnienie o Antonim Łomnickim w siedemdziesiątą rocznicę 
śmierci; Czesław Domański (Uniwersytet Łódzki) — Józef Kleczyński 
(1841—1900), Samuel Dickstein (1851—1939); Jerzy T. Kowalewski (Uni-
wersytet Łódzki) — Wspomnienie o Zbigniewie Michałkiewiczu (1927— 
—1986); Władysław Welfe (Uniwersytet Łódzki) — Wspomnienie o Wiesła-
wie Sadowskim (1921—2010); Wacława Starzyńska (Uniwersytet Łódzki) — 
Wspomnienie o Zofii Zarzyckiej (1925—2010); Janusz Wywiał (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach) — Wspomnienie o Piotrze Chrzanie (1947— 
—2010); Grażyna Dehnel (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) — Wspo-
mnienie o Zbigniewie Czerwińskim (1927—2010); Bronisław Ceranka (Uni-
wersytet Przyrodniczy w Poznaniu) — Wspomnienie o Wiesławie Wagnerze 
(1945—2010). 

 
Drugiej sesji plenarnej przewodniczył prof. dr hab. Mirosław Szreder (Uni-

wersytet Gdański), referaty wygłosili zagraniczni uczestnicy konferencji:  
dr Muhammad Aslam (Universite de Bourgogne, Dijon) — Robust inference for 
linear regression model in the presence of heteroscedasticity and multicollinear-
ity; dr Sajjad Haider Bhatti (z tej samej uczelni) — A panel data analysis of the 
relationship between GDP per capita and its shares of consumption, government 
expenditures and investment; prof. Kian-Guan Lim (Singapore Management 
University) — Statistical tests of conditional shortfalls and change-point estima-
tion in risk management; dr Samaradasa Weerahandi (Pfizer Inc., New York) — 
Generalized point estimation with application to mixed models; dr Meral Yay 
(Mimar Sinan University of Fine Arts) — A content analysis of the representa-
tion of the european uprising in Turkish news media.  
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Na trzeciej sesji pod przewodnictwem prof. dra hab. Walentego Ostasiewicza 
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) wygłoszono 4 referaty. 

Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar — Bank centralny w systemie statystyki pu-
blicznej. W referacie została omówiona rola NBP w systemie statystyki publicz-
nej w Polsce.  

Prof. dr hab. Bronisław Ceranka oraz dr Małgorzata Graczyk (Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu) — Konstrukcja E-optymalnego regularnego układu 
wagowego. Rozważano model liniowy y = Xw + e, który opisuje w jaki sposób 
wyznaczyć nieznane miary p obiektów na podstawie n operacji pomiarowych, 
w eksperymencie przeprowadzonym zgodnie z macierzą układu X o elementach,         

,1,0=ijx  i = 1, 2, ..., n,  j = 1, 2, ..., p, gdzie y jest losowym wektorem obserwo-
wanych pomiarów, w jest wektorem nieznanych miar obiektów. Zakłada się 
przy tym, że nie ma błędów systematycznych, że są nieskorelowane i mają różne 
wariancje, tzn. dla losowego wektora błędów e, E (e) = n0  i E (ee') = ,2Gσ  
gdzie G jest znaną, dodatnio określoną macierzą diagonalną. Regularny układ 
E-optymalny jest to układ, w którym maksymalna wartość własna macierzy 
kowariancji jest minimalna i osiąga dolne ograniczenie. W referacie przedsta-
wiono nowe metody konstrukcji regularnego E-optymalnego sprężynowego 
układu wagowego wykorzystującego macierze incydencji układów o grupach 
podzielnych o tym samym schemacie partnerstwa.  

Dr Małgorzata Graczyk samodzielnie przedstawiła referat Regularny A-opty- 
malny sprężynowy układ wagowy o skorelowanych błędach. Rozważana była 
tematyka estymacji nieznanych miar obiektów w sprężynowym układzie wago-
wym. Założono, że błędy są jednakowo skorelowane. Podano warunki określa-
jące istnienie A-optymalnego regularnego sprężynowego układu wagowego oraz 
metodę konstrukcji. Do konstrukcji macierzy układu wykorzystano macierze 
incydencji układów zrównoważonych o blokach niekompletnych. 

Dr Tomasz Żądło (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) — O estymacji 
parametrów pewnego modelu dla danych wielookresowych. W referacie rozwa-
żano modelowanie profili wielookresowych, przy założeniu, że populacja 
i przynależność elementów domen mogą zmieniać się w czasie. Proponowany 
model jest przypadkiem szczególnym ogólnego modelu liniowego i ogólnego 
mieszanego modelu liniowego. Uwzględniono w nim dwa wektory składników 
losowych, spełniające odpowiednio założenia przestrzennego modelu autoregre-
syjnego i modelu autoregresyjnego rzędu pierwszego. W symulacji rozważano 
dokładność estymatorów parametrów modelu uzyskanych metodą największej 
wiarygodności z ograniczeniami.  

 
Następnego dnia odbyły się dwie sesje plenarne i cztery sesje równoległe.  
 
Czwartej sesji plenarnej przewodniczył prof. dr hab. Marek Walesiak (Uni-

wersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Uczestnicy konferencji mieli okazję 
wysłuchać dwóch zamówionych referatów. 
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Prof. dr hab. Stanisława Bartosiewicz (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocła-
wiu) w wykładzie pt. Kilka „nieuczesanych” myśli na temat traktatu o dynami-
ce, stanie i perspektywach rozwoju polskiego rolnictwa zaproponowała opraco-
wanie traktatu o polskim rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie w celu 
uczczenia stulecia PTS.  

Prof. dr hab. Mirosław Krzyśko z kolei przedstawił referat zatytułowany Wer-
sja jądrowa funkcjonalnych składowych głównych, w którym zaproponowana 
została nowa metoda konstrukcji funkcjonalnych składowych głównych, oparta 
na metodzie składowych głównych dla danych wektorowych.  

 
Ponadto, wygłoszono jeszcze inne referaty.  
 
Prof. dr hab. Wojciech Zieliński (SGGW) — Porównanie przedziałów ufności 

dla wskaźnika struktury w skończonych populacjach, gdzie porównano trzy 
przedziały ufności dla frakcji obiektów wyróżnionych w populacji skończonej: 
jeden wykorzystujący w swojej konstrukcji rozkład hipergeometryczny oraz dwa 
wykorzystujące przybliżenie rozkładem dwumianowym oraz przybliżenie roz-
kładem normalnym.  

Dr Joanna Dębicka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) — Macierzo-
we podejście do analizy portfela polis ubezpieczeń wielostanowych. Celem refe-
ratu było przedstawienie ogólnego podejścia umożliwiającego wyznaczenie 
momentów zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych wynikają-
cych z zawarcia umowy ubezpieczenia wielostanowego ze stałą i stochastyczną 
stopą procentową (zarówno dla umowy indywidualnej, jak i portfela polis). 
W przypadku ubezpieczeń grupowych pokazano, jak zapis macierzowy wyko-
rzystuje się w analizie wpływu liczebności portfela polis na wysokość składki 
i narzutu bezpieczeństwa, zarówno dla grupy jednorodnej, jak i niejednorodnej 
(w przypadku małego i dużego portfela polis). Teoria ilustrowana była przykła-
dami numerycznymi.  

 
Piątej sesji plenarnej przewodniczył prof. dr hab. Wojciech Zieliński. 
 
Mgr Justyna Brzezińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) — Kryte-

ria wyboru modelu w analizie logarytmiczno-liniowej. Analiza ta jest metodą 
przeznaczoną do badania zależności pomiędzy zmiennymi niemetrycznymi 
w tablicy kontyngencji i pozwala na uwzględnienie dowolnej liczby zmiennych, 
a także na uwzględnienie interakcji zachodzących pomiędzy nimi. Celem opra-
cowania była prezentacja i porównanie kryteriów wyboru modelu. Podstawo-
wymi kryteriami wyboru modelu są statystyka chi-kwadrat oraz iloraz wiary-
godności oraz kryteria informacyjne AIC i BIC. Omówiono także metodę Aitki-
na, która przeznaczona jest do porównywania jakości dopasowania modeli 
o dużej liczbie zmiennych. 

Dr hab. Joanna Kisielińska (SGGW) — Dokładna metoda bootstrapowa na 
przykładzie estymacji średniej i wariancji. Metoda bootstrapowa polega na 
wtórnym próbkowaniu pierwotnej próby losowej pobranej z populacji o niezna-
nym rozkładzie. W referacie pokazano, że ze względu na postęp w technice 
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komputerowej wtórne próbkowanie nie jest konieczne, jeśli rozmiar próby nie 
jest zbyt duży. Możliwe jest wówczas automatyczne wygenerowanie wszystkich 
możliwych prób wtórnych i obliczenie wszystkich wariantów wybranej statysty-
ki. Uzyskany rozkład można wykorzystać do punktowej lub przedziałowej es-
tymacji parametrów populacji bądź testowania hipotez. Metodę zastosowano do 
szacowania średniej i wariancji. Porównanie uzyskanych rozkładów z rozkłada-
mi granicznymi potwierdziło poprawność dokładnej metody bootstrapowej.  

Dr inż. Wojciech Gamrot (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) — O es-
tymatorze Fattoriniego. Zaproponowany przez Fattoriniego estymator prawdo-
podobieństwa inkluzji obliczany jest jako frakcja z próby zmodyfikowana po-
przez dodanie do licznika i mianownika stałej równej jedności. W referacie roz-
ważane były inne sposoby ustalania tej stałej i ich wpływ na własności oszaco-
wań wartości globalnej.  

Mgr Magdalena Chmielińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) — 
Wpływ wyboru metody sprawdzania na całkowite koszty kontroli jakości. 
Z wyróżnionych dwóch sposobów kontroli odbiorczej — według oceny alterna-
tywnej i według oceny właściwości liczbowych —- częściej wykorzystywana 
w praktyce gospodarczej jest kontrola według oceny alternatywnej. Celem refe-
ratu było podkreślenie wymiernych korzyści związanych ze stosowaniem pla-
nów kontroli odbiorczej według liczbowej oceny właściwości, w szczególności 
w wymiarze ekonomicznym. Postawiona została hipoteza głosząca, iż plany 
odbiorcze oparte na ocenie właściwości liczbowych generują niższe ogólne 
koszty kontroli odbiorczej niż plany odbiorcze oparte na ocenie alternatywnej, 
przy tych samych wymaganiach producenta i odbiorcy. Rozważania zostały 
uzupełnione o symulacje komputerowe przeprowadzone w programie R.  

 
Na sesjach równoległych VIA i VIB, którym przewodniczyły dr hab. Agniesz-

ka Rossa (Uniwersytet Łódzki) i prof. dr hab. Grażyna Trzpiot (Uniwersytet Eko-
nomiczny w Katowicach) wygłoszono referaty. 

 
Dr hab. Elżbieta Gołata oraz dr hab. Grażyna Dehnel (Uniwersytet Ekono-

miczny w Poznaniu) — Społeczny wymiar procesów demograficznych. Przed-
miotem referatu była próba określenia reakcji samorządów na wyzwania wyni-
kające ze zmieniającej się sytuacji demograficznej, w tym w szczególności na 
starzenie się społeczeństwa. Obok podstawowych metod analizy demograficz-
nej, w badaniu wykorzystano metody wielowymiarowej analizy statystycznej 
(w tym porównawczej), w odniesieniu do różnych źródeł informacji, przede 
wszystkim ewidencji ruchu naturalnego ludności, Banku Danych Lokalnych 
GUS, ale także badań specjalnych, jak np. Przemiany demograficzne — szcze-
gólne wyzwanie dla urzędów miast i gmin w Polsce.  

Dr Dorota Raczkiewicz (SGH) — Kariery: edukacyjna, zawodowa i rodzinna 
kobiet w Polsce. Celem opracowania była analiza statystyczna syntetycznych 
wskaźników na poziomie makro, opisujących kariery kobiet w Polsce oraz ana-
liza powiązań między tymi wskaźnikami na podstawie dostępnych danych staty-
stycznych.  
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Dr Beata Bieszk-Stolorz, dr Iwona Markowicz (Uniwersytet Szczeciński) — 
Aktywność ekonomiczna kobiet i mężczyzn Polsce. Interpretacja modelu logito-
wego z jedną i z wieloma zmiennymi objaśniającymi. Autorki zbadały wpływ 
płci na szansę aktywności zawodowej oraz na szansę zatrudnienia. Badaniami 
objęto ludność Polski w wieku 15 lat i więcej w 2010 r. (31741 tys. osób). Punk-
tem wyjścia analizy była budowa modeli uzależniających aktywność zawodową 
oraz zatrudnienie jedynie od płci. Następnie rozważano modele, w których 
zmiennymi objaśniającymi były: płeć i miejsce zamieszkania, płeć i wykształce-
nie, płeć i wiek. 

Dr Andrzej Dudek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) — Klasyfika-
cja dużych zbiorów danych. Problemy, metody, algorytmy. Badacze analizujący 
przy pomocy metod analizy skupień duże (>10000 obiektów) zbiory danych 
stają często przed problemem złożoności obliczeniowej algorytmów, uniemoż-
liwiającej niekiedy przeprowadzenie szybkiej analizy. Jednym z rozwiązań tego 
problemu jest stosowanie mniej złożonych algorytmów (hierarchiczne, aglome- 
racyjne, k-średnich), które z kolei mogą w wielu sytuacjach dawać zdecydowa-
nie gorsze rezultaty niż np. algorytmy wykorzystujące dekompozycję względem 
wartości własnych. Rezultaty rzeczywistych analiz tego typu zbiorów są więc 
zazwyczaj kompromisem pomiędzy jakością i możliwościami obliczeniowymi 
komputerów. W referacie podjęto próbę przedstawienia aktualnego stanu wiedzy 
na temat klasyfikacji dużych zbiorów danych.  

Dr Jerzy Korzeniewski (Uniwersytet Łódzki) — Ocena efektywności metody 
Talavery wybierania zmiennych w analizie skupień na empirycznych zbiorach 
danych. Talavera zaproponował metodę wybierania zmiennych tworzących 
strukturę skupień w zbiorze danych dla zbiorów, w których występują tylko 
zmienne mierzone na skali nominalnej. Zbadano zatem tę metodę na kilku empi-
rycznych zbiorach, opierając ocenę na tym, jak sprawdziła się metoda w połą-
czeniu z ustalonym sposobem grupowania danych (algorytm COBWEB). 
W innych podejściach badacze starają się oprzeć wybór zmiennych na samym 
uporządkowaniu zbioru zmiennych bez odwoływania się do grupowania obser-
wacji. W referacie omówiono także efektywność metody, również w odniesieniu 
do empirycznych zbiorów danych, uzależnioną tylko od uporządkowania zmien-
nych, opartą na kryterium największego skoku. Rozważano ponadto zbiory 
z niektórymi zmiennymi mierzonymi na mocniejszych skalach po uprzedniej 
dyskretyzacji zmiennych.  

Mgr Marta Małecka (Uniwersytet Łódzki) — GARCH process application in 
risk valuation for WIG20 index. W opracowaniu przedstawiono zastosowanie 
modelu GARCH w estymacji wartości narażonej na ryzyko dla indeksu WIG20. 
Metoda ta została porównana z pięcioma innymi: metodą wariancji-kowariancji, 
symulacją historyczną, RiskMetrics, symulacją Monte Carlo, metodą bootstra-
pową. Celem referatu było wykazanie wyższości modelu GARCH nad innymi 
metodami oceny ryzyka.  

 
Przewodniczącym sesji VIIA był dr hab. Andrzej Kończak (Uniwersytet Eko-

nomiczny w Katowicach). Przedstawiono trzy referaty.  
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Prof. dr hab. Janusz Wywiał — O estymacji średniej w domenie populacji. 
W opracowaniu średnią w domenie estymowano za pomocą statystyki Horvitza- 
-Thompsona. Plan losowania próby był proporcjonalny do rozstępu z próby 
zmiennej dodatkowej. Badania symulacyjne wskazały, że rozważana strategia 
estymacji daje dokładniejsze oceny średniej w domenie niż zwykła średniej 
z próby prostej identyfikowanej w domenie.  

Dr Mariusz Kubus (Politechnika Opolska) — O wyborze postaci modelu 
w wybranych metodach regularyzowanej regresji liniowej. W ostatnich latach 
można zaobserwować dynamiczny rozwój różnych postaci regularyzacji w mo-
delach liniowych. Wprowadzenie kary za duże wartości współczynników skut-
kuje zmniejszeniem wariancji oraz eliminacją niektórych zmiennych. Dodatko-
wą korzyścią tych metod jest możliwość zastosowania w szczególnym przypad-
ku, gdy liczba zmiennych jest większa od liczby obserwacji. Selekcja zmiennych 
za pomocą regularyzowanych modeli liniowych jest w problemach wielowymia-
rowych preferowana wobec popularnego podejścia, polegającego na przeszuki-
waniu przestrzeni cech i ocenie podzbiorów zmiennych za pomocą kryterium 
jakości modelu (wrappers). Przyczyną są mniejsze koszty obliczeń i mniejsza 
podatność na nadmierne dopasowanie. Celem pracy była ocena empiryczna kry-
teriów wyboru postaci modelu. 

Dr Paweł Kobus (SGGW) — Wykorzystanie funkcji kopula do modelowania 
łącznego rozkładu plonów roślin uprawnych. Celem pracy autora było spraw-
dzenie możliwości wykorzystania funkcji kopula do modelowania zależności 
pomiędzy plonami i cenami roślin uprawnych, w kontekście ryzyka dochodowe-
go w gospodarstwie rolnym. Brak precyzji w modelowaniu wspomnianych za-
leżności może prowadzić do poważnych błędów w optymalizacji struktury go-
spodarstwa i wyższego ryzyka niż zakładano. Porównano popularne, w mode-
lach gospodarstw rolnych, podejście oparte na macierzy korelacji z podejściem 
wykorzystującym funkcje kopula.  

 
Sesji VIIB przewodniczyła dr hab. Elżbieta Gołata. 
 
Dr Artur Zaborski oraz dr Marcin Pełka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wro-

cławiu) — Geometryczna prezentacja preferencji z wykorzystaniem analizy 
PROFIT i programu R. PROFIT jest przykładem „zewnętrznej” wektorowej 
metody map preferencji. Jest ona połączeniem skalowania wielowymiarowego 
i analizy regresji wielorakiej. Danymi wejściowymi w analizie PROFIT są za-
równo współrzędne punktów reprezentujących obiekty na mapie percepcyjnej, 
jak również oceny preferencji obiektów ze względu na wybrane zmienne. Dla 
konfiguracji punktów reprezentujących obiekty otrzymanej za pomocą skalowa-
nia wielowymiarowego przeprowadza się analizę regresji wielorakiej, w której 
zmiennymi objaśniającymi są współrzędne obiektów na mapie percepcyjnej, 
a zmiennymi zależnymi oceny marek ze względu na poszczególne cechy. Pro-
gram dokonuje rozmieszczenia na mapie percepcyjnej zmiennych w postaci 
wektorów wskazujących kierunek maksymalnej preferencji ze względu na daną 
zmienną. Celem pracy była prezentacja analizy PROFIT oraz funkcji programu 
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R, pozwalającej na jej realizację. Sposób użycia funkcji zilustrowano przykła-
dem badania preferencji. 

Dr Marcin Pełka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) — Klasyfikacja 
danych symbolicznych z wykorzystaniem podejścia wielomodelowego. Obiekty 
symboliczne, w odróżnieniu od obiektów w ujęciu klasycznym, mogą być opi-
sywane przez wiele różnych typów zmiennych. Oprócz zmiennych w ujęciu 
klasycznym (metrycznych lub niemetrycznych) mogą być opisywane przez 
zmienne interwałowe, zmienne wielowariantowe i zmienne wielowariantowe 
z wagami, a także zmienne strukturalne. W klasyfikacji danych symbolicznych 
może być z powodzeniem stosowane podejście wielomodelowe, czyli łączenie 
wyników wielu modeli w jeden model zagregowany. 

Celem pracy było przedstawienie wyników klasyfikacji danych symbolicz-
nych z wykorzystaniem podejścia wielomodelowego na przykładzie różnych 
zbiorów danych symbolicznych. W części empirycznej przedstawiono wyniki 
klasyfikacji przy zastosowaniu różnorodnych modeli bazowych. 

Mgr Małgorzata Szerszunowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) 
— O pewnej konstrukcji planów eksperymentów czynnikowych. Metody plano-
wania eksperymentów są istotnym narzędziem doskonalenia procesów produk-
cyjnych wykorzystującym metody probabilistyczne i statystyczne. Planowanie 
eksperymentów pozwala na odpowiednie ustawienie parametrów procesu pro-
dukcyjnego oraz określenie wpływu niektórych czynników na jego wyniki. Po-
nadto metody planowania eksperymentów umożliwiają poprawę wyników eko-
nomicznych badanego procesu. Przedmiotem referatu było zagadnienie wyboru 
optymalnego układu doświadczeń, wówczas gdy eksperymentator, ze względu 
na koszty bądź warunki, nie ma możliwości realizacji kompletnego planu do-
świadczeń. Zaproponowano metodę wyznaczania kolejnych punktów planu, 
w których należy przeprowadzić doświadczenie. Zastosowania metody przed-
stawione zostały dla wybranych planów eksperymentów czynnikowych. Wła-
sności metody zostały sprawdzone w analizach symulacyjnych. 

 
Ostatniego dnia konferencji odbyły się trzy sesje. Przewodniczącym sesji VIIIA 

był prof. dr hab. Bronisław Ceranka. 
 
Dr Aleksandra Baszczyńska (Uniwersytet Łódzki) — Uwagi o jądrowym te-

ście symetryczności. Opisano niektóre statystyczne testy wykorzystywane do 
weryfikacji hipotezy o symetryczności rozkładu zmiennej losowej. Szczegóło-
wej analizie poddano test symetryczności oparty na metodzie jądrowej. Porów-
nano własności testów symetryczności oraz zastosowano je do analizy rozkładu 
wskaźnika rozwoju społecznego (HDI). 

Dr Dorota Pekasiewicz (Uniwersytet Łódzki) — Bayesowskie testy statystycz-
ne dla wskaźnika struktury dla niezależnego i zależnego schematu losowania 
próby. W wyniku zastosowania bayesowskich testów statystycznych podejmuje 
się decyzję o akceptacji hipotezy, dla której ryzyko a posteriori jest mniejsze. 
Ryzyko to zależy od rozkładu a priori rozważanego parametru, funkcji straty 
i schematu losowania próby. W referacie przedstawiono bayesowskie testy sta-



 86

tystyczne dla wskaźnika struktury, w przypadku różnych rozkładów a priori, 
przy niezależnym i zależnym schemacie losowania próby. Oprócz rozważań 
teoretycznych podano wyniki analiz symulacyjnych dotyczących własności tych 
testów. 

Mgr inż. Jacek Stelmach (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) — O te-
stowaniu różnic pomiędzy populacjami za pomocą wektorów własnych. Wykry-
wanie różnic pomiędzy kilkoma populacjami jest jednym z częściej rozważa-
nych zagadnień w badaniach statystycznych. Najbardziej znana i dobrze opisana 
w literaturze jest wielowymiarowa analiza wariancji (MANOVA). Metoda ta, 
jako parametryczna, wymaga spełnienia założeń o zgodności badanych populacji 
z rozkładem wielowymiarowym normalnym oraz homogeniczności macierzy 
wariancji/kowariancji wszystkich populacji. Oprócz trudności, jakie sprawia 
weryfikacja tych założeń, szczególnie dla prób o niewielkiej liczbie, bardzo 
często założenie o zgodności z rozkładem normalnym jest w rzeczywistości 
nierealne (np. w zjawiskach biologicznych lub fizycznych). W opracowaniu 
opisano odmienne podejście wykorzystujące testy permutacyjne. Wykorzystano 
tu fakt, że jeśli badane populacje nie różnią się od siebie, to także ich pierwsze 
wektory własne nie powinny być istotnie różne. Moc proponowanych testów 
porównano z mocą innych testów permutacyjnych wykorzystujących analizę 
odległości i analizę zmiennych oraz kilkoma najpopularniejszymi odmianami 
metody MANOVA.  

Mgr Magdalena Makuch (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) 
— O strategii losowania grupowego. Schemat losowania grupowego jest jed-
nym z ciekawszych schematów losowania. Zakłada się, że populacja jest podzie-
lona na G rozłącznych grup, do próby losujemy grupy, a nie pojedyncze elemen-
ty. Wiadomo, że wariancja średniej z próby grupowej zależy od sposobu podzia-
łu populacji na grupy. Podziału dokonujemy na podstawie cechy dodatkowej, 
obserwowanej w całej populacji. Zakładamy, że cecha dodatkowa jest silnie 
skorelowana z cechą badaną, której średnią należy oszacować. Wybiera się ten 
podział, który prowadzi do minimalizacji wariancji średniej z próby grupowej. 
W referacie rozważono 6 sposobów doboru elementów do próby. 

 
Sesji VIIIB przewodniczył prof. dr hab. Janusz Wywiał. 
 
Dr Małgorzata Misztal (Uniwersytet Łódzki) — Kilka uwag o imputacji da-

nych z wykorzystaniem metody missForest. W pracy Stekhovena i Bühlmanna 
(2011) zaproponowano nową iteracyjną metodę imputacji (nazwaną missForest) 
opartą na metodzie Random Forests Breimana (2001). W referacie omówiono 
metodę imputacji i porównano kilka wybranych technik postępowania w sytuacji 
występowania braku danych z metodą missForest. W tym celu wykorzystano 
podejście symulacyjne generując różne proporcje i mechanizmy powstawania 
braku danych w zbiorach danych pochodzących z repozytorium baz danych na 
Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine. 
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Dr inż. Jacek Białek (Uniwersytet Łódzki) — Propozycja indeksu cen. Przed-
stawiono i omówiono nową formułę indeksu cen. Pokazano, iż proponowana 
formuła spełnia podstawowe testy pochodzące z aksjomatycznej teorii indeksów. 
Porównano omawiany indeks z indeksami cen znanymi z literatury. 

Dr inż. Robert Pietrzykowski (SGGW) — Zastosowanie modyfikacji macierzy 
wag w badaniu zależności przestrzennych. Podstawowym elementem analiz 
przestrzennych jest określenie interakcji pomiędzy badanymi jednostkami prze-
strzennymi: krajem, województwem, powiatem, gminą, miastem itd. Zgodnie 
z prawem Toblera, jednostki przestrzenne sąsiadujące ze sobą powinny bardziej 
oddziaływać na siebie niż te, które znajdują się dalej. Powiązania przestrzenne 
należy oprzeć na definicji sąsiedztwa, którą można określić przy pomocy tzw. 
macierzy wag. Macierz wag określa się a priori, a jakość dalszych analiz zależy 
od jej specyfikacji, dlatego dobór odpowiedniej macierzy wag stanowi poważny 
problem metodologiczny. W referacie zaproponowano modyfikację macierzy 
wag, która zawierałaby interakcje związane z położeniem badanej jednostki 
przestrzennej, ale również uwzględniałaby wagi związane z wybranymi wieloma 
cechami. 

Dr hab. Krystyna Pruska (Uniwersytet Łódzki) — Modele probitowe i logito-
we w procesie estymacji frakcji dla małego obszaru. W referacie rozpatrywano 
estymację frakcji dla małego obszaru na podstawie modeli probitowych i logi-
towych. Przedstawiono wyniki eksperymentów symulacyjnych w przypadku 
różnych schematów losowania próby (losowanie niezależne i zależne). Próby 
losowano z całej populacji lub z podpopulacji. Porównywano błędy estymacji 
frakcji dla małego obszaru. 

 
Ostatniej sesji plenarnej przewodniczyła dr hab. Krystyna Pruska. 
 
Dr Dorota Rozmus (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) — Porówna-

nie dokładności taksonomii spektralnej oraz zagregowanych algorytmów takso-
nomicznych opartych na macierzy współwystąpień. Stosując metody taksono-
miczne ważną kwestią jest zapewnienie wysokiej poprawności wyników grupo-
wania. Od niej bowiem zależeć będzie skuteczność wszelkich decyzji podjętych 
na tej podstawie. Stąd też w literaturze wciąż proponowane są nowe rozwiąza-
nia, które mają przynieść poprawę dokładności grupowania w stosunku do tra-
dycyjnych metod. Przykładem mogą tu być metody polegające na zastosowaniu 
podejścia zagregowanego oraz algorytmy spektralne. Głównym celem tego refe-
ratu było porównanie dokładności zagregowanych i spektralnych algorytmów 
taksonomicznych. Rozważano tylko specyficzną klasę metod agregacji, która 
oparta jest na macierzy współwystąpień.  

Dr Grzegorz Kończak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) — O te-
stowaniu kierunkowych hipotez w analizie jednorodności danych. Test jedno-
rodności chi-kwadrat jest wykorzystywany, gdy ze względu na jedną zmienną 
jest analizowanych kilka prób. Jeżeli dane są jednorodne, to proporcje obserwa-
cji dla j-tej kategorii będą jednakowe dla wszystkich wyróżnionych kategorii. 
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W przypadku tablicy o wymiarach 2x2 możliwe jest rozważanie kierunkowej 
hipotezy alternatywnej. W przypadku tablic wielodzielczych o większych wy-
miarach możliwe jest rozważanie wielokrotnych alternatywnych hipotez kierun-
kowych. W referacie przedstawiono propozycję testu pozwalającego na weryfi-
kację takich hipotez.  

Dr Wioletta Grzenda (SGH) — Znaczenie informacji a priori w bayesowskich 
parametrycznych modelach przeżycia. Przedstawiono tu parametryczne modele 
przeżycia w ujęciu bayesowskim. Podejście to wymaga zadania rozkładów 
a priori dla szacowanych parametrów modelu. W celu pokazania znaczenia in-
formacji a priori oraz jej wpływu na rozkład a posteriori oszacowano kilka para-
metrycznych modeli przeżycia przy różnych rozkładach a priori. Przedmiot badań 
stanowiły determinanty długości okresu pozostawania bez pracy. Estymację 
wszystkich modeli przeprowadzono w systemie SAS, z wykorzystaniem metod 
Monte Carlo opartych na łańcuchach Markowa, w szczególności próbnika Gibbsa. 

Konferencję podsumował wystąpieniem prof. dr hab. Czesław Domański. Na-
stępna konferencja MSA 2012 odbędzie się od 12 do 14 listopada 2012 r.  

 
Oprac. Aleksandra Kupis-Fijałkowska, Anna Witaszczyk 

 
 
 
 
 

Nowości wydawnicze GUS i urzędów statystycznych 
(maj 2012 r.) 
 

 Ukazująca się co 3 lata publikacja „Zużycie 
energii w gospodarstwach domowych w 2009 r.” 
prezentuje wyniki modułowego badania prowa-
dzonego przez GUS w ramach badania budżetów 
gospodarstw domowych. W wydawnictwie przed-
stawiono analizę różnych aspektów wykorzysta- 
nia energii w gospodarstwach domowych oraz 
ocenę zużycia przez te gospodarstwa energii na tle 
zużycia w Polsce i krajów Unii Europejskiej. Po-
kazano też dynamikę zmian prezentowanej tema-
tyki w latach 2002—2009. 
 Szczegółowe informacje zawarte w opracowaniu 
charakteryzują gospodarstwa domowe ze wzglę- 
du na czynniki mające wpływ na wielkość zużycia 

energii, jak: liczba osób, powierzchnia mieszkania, wiek i cechy budynku, wy-
posażenie w urządzenia zużywające paliwa i energię, sposób ogrzewania miesz-
kania czy przygotowania ciepłej wody. Według tych czynników przedstawiono 
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zużycie nośników energii (w tym energii uzyskanej ze źródeł odnawialnych) oraz 
wydatki na paliwa i energię. W opracowaniu pokazano również zużycie paliw 
przez samochody osobowe użytkowane w gospodarstwach domowych. 
 W uwagach metodycznych zawartych w opracowaniu Czytelnicy znajdą 
omówienie przedmiotu badania i jego organizacji, opis metody badawczej 
i uogólniania wyników, źródeł, zakresu badania oraz wyjaśnienie podstawowych 
pojęć. Kolejne części opracowania: analityczna — w sposób syntetyczny opisuje 
wyniki badania; tabelaryczna — zawiera uogólnione wyniki badania i dane do-
tyczące ich precyzji. Dane przedstawiono w przekrojach ogółem dla kraju i we-
dług województw. 
 Publikacja dostępna na stronach internetowych GUS oraz na płycie CD. 

 
 
 

 Opracowywana kwartalnie publikacja „Zatrud-
nienie i wynagrodzenia w gospodarce narodo-
wej w 2011 r.” opisuje bieżące zmiany zachodzą-
ce na rynku pracy, dotyczące zarówno sektora pu- 
blicznego i prywatnego.  
 Przedstawione w publikacji dane dotyczą liczby 
pracujących w jednostkach dużych i średnich, cza-
su pracy zatrudnionych oraz liczby bezrobotnych 
zarejestrowanych w urzędach pracy. Opracowanie 
prezentuje informacje o poziomie przeciętnych 
wynagrodzeń nominalnych w gospodarce narodo-
wej i wskaźniku płac realnych, a także dotyczące 
zatrudnienia i wynagrodzeń w administracji pu-
blicznej oraz pośrednictwie finansowym, jak rów-

nież o poziomie przeciętnych emerytur i rent. Ponadto w opracowaniu podano 
informacje o liczbie osób, które doświadczyły zaległości w wypłacie wynagro-
dzeń i o wysokości tych zaległości oraz o liczbie zezwoleń wydanych cudzo-
ziemcom na pracę w Polsce. 
 Publikacja w wersji polsko-angielskiej, dostępna na strach internetowych GUS. 
 
 W maju 2012 r. ukazały się ponadto następujące publikacje: „Biuletyn Staty-
styczny nr 4/2012 r.”, „Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów 
budowlanych — marzec 2012 r.”, „Informacja o sytuacji społeczno- 
-gospodarczej kraju — kwiecień 2012 r.”, „Produkcja upraw rolnych 
i ogrodniczych w 2011 r.”, „Produkcja ważniejszych wyrobów przemysło-
wych — kwiecień 2012 r.”, „Uczestnictwo ludności w kulturze w 2009 r.”, 
„Wiadomości Statystyczne nr 5/2012 r.”. 
 

Oprac. Alina Świderska 
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Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 
— maj 2012 r. 

 
 W maju br. poprawiło się, po osłabieniu przed miesiącem, tempo wzrostu 
produkcji sprzedanej przemysłu oraz sprzedaży detalicznej w skali roku. Pro-
dukcja budowlano-montażowa i sprzedaż usług w transporcie zwiększyły się  
w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku w nieco mniejszym stopniu niż 
w kwietniu br. Niższa niż przed miesiącem była dynamika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w skali roku; spowolnieniu uległ m.in. wzrost cen w zakresie 
transportu oraz żywności i napojów bezalkoholowych. Przeciętne zatrudnienie  
w sektorze przedsiębiorstw nieznacznie przekraczało poziom sprzed roku, a sto- 
pa bezrobocia, pomimo dalszego sezonowego spadku, była wyższa niż w maju 
ub. roku. Szybszy niż przed miesiącem był wzrost przeciętnych miesięcznych 
wynagrodzeń nominalnych brutto w sektorze przedsiębiorstw, a siła nabywcza 
płac nieznacznie zwiększyła się w skali roku. Spowolnienie dynamiki cen kon-
sumpcyjnych wpłynęło również na niewielką poprawę tempa wzrostu realnych 
świadczeń emerytalno-rentowych. 
 
 

 

 
 
 Produkcja sprzedana przemysłu w maju br. była o 4,6% wyższa niż przed 
rokiem, a po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym — o 3,1% 
(wykr. 1). Wzrost miał miejsce we wszystkich sekcjach przemysłu, z wyjątkiem 
górnictwa i wydobywania, gdzie utrzymał się obserwowany od początku roku 
spadek. W większości głównych grupowań przemysłowych produkcja była wyż-
sza niż przed rokiem, z wyjątkiem dóbr inwestycyjnych, których produkcja 
sprzedana nie uległa zmianie. Produkcja budowlano-montażowa w maju br. 
zwiększyła się o 6,2% w skali roku, a po wyrównaniu sezonowym — o 7,2% 
(wykr. 2). Szybszą niż przed miesiącem dynamikę produkcji obserwowano  
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w jednostkach zajmujących się głównie budową budynków, natomiast wolniej-
szą niż dotychczas — w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie 
obiektów inżynierii lądowej i wodnej.  
 Według badań przeprowadzonych w czerwcu br. przedsiębiorstwa przetwór-
stwa przemysłowego, podobnie jak w dwóch poprzednich miesiącach, pozytyw-
nie oceniają ogólny klimat koniunktury gospodarczej. Wskazują m.in. na nie-
znaczne zmniejszenie trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finanso-
wych, niewielki wzrost bieżącej i przyszłej produkcji oraz oczekiwanego portfe-
la zamówień. Nieco bardziej pesymistyczne są przewidywania dotyczące zobo-
wiązań finansowych. Wśród firm budowlanych nastąpiło pogorszenie nieko-
rzystnych ocen na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej. 
Podmioty wskazują m.in. na ograniczanie przyszłego portfela zamówień i pro-
dukcji (wobec pozytywnych przewidywań w tym zakresie w maju br.). Opinie 
na temat bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej tych jednostek są negatywne  
i gorsze niż przed miesiącem. W porównaniu z majem br. nieznacznie pogłębił 
się ujemny wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym, na 
co wpływa m.in. pogorszenie niekorzystnych ocen bieżącej i przyszłej sprzedaży 
oraz oczekiwań w zakresie popytu na towary. Podobnie jak w przetwórstwie 
przemysłowym i budownictwie, podmioty handlowe przewidują możliwość 
zwiększenia skali redukcji zatrudnienia.  
 
 

 

 
 
 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było w maju br. większe 
niż w analogicznym miesiącu ub. roku o 0,3%. Stopa bezrobocia rejestrowanego 
obniżyła się do 12,6%, nadal jednak był to poziom wyższy niż przed rokiem 
(wykr. 3). Według wyników badania popytu na pracę, w I kwartale br. utworzo-
no mniej nowych miejsc pracy niż w okresie pierwszych trzech miesięcy ub. 
roku, ale równocześnie zmniejszeniu uległa liczba miejsc poddanych likwidacji. 
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 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto w sektorze przedsię-
biorstw zwiększyły się w porównaniu z majem ub. roku o 3,8%. Przy osłabieniu 
tempa wzrostu cen konsumpcyjnych (do 3,6%), siła nabywcza płac była wyższa 
niż w maju ub. roku (o 0,3%), a realne emerytury i renty brutto — zarówno  
w systemie pracowniczym, jak i rolników indywidualnych — wzrosły w nieco 
większej skali niż przed miesiącem.  
 
 

 

 
 
 Na rynku rolnym w maju br. ceny większości podstawowych produktów rol-
nych pochodzenia zwierzęcego (z wyjątkiem cen mleka) nadal przekraczały 
poziom sprzed roku (wykr. 4). Spośród produktów pochodzenia roślinnego wyż-
sze niż w analogicznym miesiącu ub. roku były jedynie ceny żyta. Przy utrzy-



 93

mującej się od wielu miesięcy niskiej opłacalności tuczu trzody chlewnej, odno-
towano wyhamowanie tendencji wzrostowej cen prosiąt na chów.  
 W handlu zagranicznym w okresie styczeń—kwiecień br. utrzymał się wzrost 
obrotów towarowych (wyrażonych w złotych) w skali roku. Był on jednak wol-
niejszy niż w analogicznym okresie ub. roku, na co głównie wpływało znaczne 
osłabienie dynamiki wymiany z krajami rozwiniętymi (w tym z krajami UE).  
W rezultacie wyższego wzrostu eksportu niż importu poprawiło się ujemne sal-
do ogółem. W I kwartale br. odnotowano zwiększenie eksportu w cenach stałych 
o 3,5% w skali roku, przy niewielkim obniżeniu importu — o 0,5%. Pogorszeniu 
uległ niekorzystny wskaźnik terms of trade (do 96,9). 
 Po pięciu miesiącach br. budżet państwa zamknął się deficytem w wysokości 
27,0 mld zł, co stanowiło 77,2% kwoty założonej w ustawie budżetowej na 
2012 r. Dochody wyniosły 113,5 mld zł, a wydatki — 140,5 mld zł (odpowied-
nio 38,6% oraz 42,7% planu). 
 

 
Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych, GUS 

 
 
 
 
 
 

Sprostowanie do numeru 6/2012 
„Wiadomości Statystycznych” 

 

 W numerze 6/2012 „WS” w artykule pt. Dostępność i przydatność danych 
do analizy przeżycia przedsiębiorstw, na str. 2, w. 14 od dołu jest: „W 2000 r. 
w Lizbonie Rada Europy ustanowiła cel strategiczny…”, powinno być: 
„W 2000 r. w Lizbonie Rada Europejska ustanowiła cel strategiczny…”; na 
str. 3, w. 5 od góry jest: „Rada Europy przyjęła ostatecznie 14 wskaźników…”, 
powinno być: „Rada Europejska przyjęła ostatecznie 14 wskaźników…”. 
 Autorka artykułu przeprasza Czytelników za zaistniałe błędy. 

 
Redakcja „Wiadomości Statystycznych” 
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Szanowni Państwo! 
 
• W „Wiadomościach Statystycznych” publikowane są artykuły poświęcone teorii  

i praktyce statystycznej, omawiające metody i wyniki badań prowadzonych przez 
GUS oraz przez inne instytucje w kraju i za granicą, jak również zastosowanie infor-
matyki w statystyce oraz zmiany w systemie zbierania i udostępniania informacji  
statystycznej. Zamieszczane są też materiały dotyczące zastosowania w kraju metodo-
logicznych i klasyfikacyjnych standardów międzynarodowych oraz informacje o dzia-
łalności organów statystycznych i Polskiego Towarzystwa Statystycznego, a także  
o rozwoju myśli statystycznej i kształceniu statystycznym. 

 
• Artykuły proponowane do opublikowania w „Wiadomościach Statystycznych” po-

winny zawierać oryginalne opisy zjawisk oraz autorskie wnioski i sugestie dotyczące 
rozwoju badań i analiz statystycznych. Dla zwiększenia właściwego odbioru nadsyła-
nych tekstów Autorzy powinni wyraźnie określić cel opracowania artykułu oraz jasno 
przedstawić wyniki, a w przypadku prezentacji przeprowadzonych badań — opisać 
zastosowaną metodę i osiągnięte wyniki. Przy prezentacji nowych metod analizy ko-
nieczne jest podanie przykładów ich zastosowania w praktyce statystycznej. 

 
• Artykuły zamieszczane w „Wiadomościach Statystycznych” powinny wyrażać opinie 

własne Autorów. Autorzy ponoszą odpowiedzialność za treść zgłaszanych do publika-
cji artykułów.  W razie zastrzeżeń ze strony czytelników w sprawie tych treści Auto-
rzy zostają zobligowani do merytorycznej odpowiedzi na łamach miesięcznika. 

 
• Po wstępnej ocenie przez Redakcję „Wiadomości Statystycznych” tematyki artykułu 

pod względem zgodności z profilem czasopisma, artykuły mające charakter naukowy 
przekazywane są dwóm niezależnym, zewnętrznym recenzentom specjalizującym się 
w poszczególnych dziedzinach statystyki, którzy w swojej decyzji kierują się kryte-
rium oryginalności i jakości opracowania, w tym treści i formy, a także potencjalnego 
zainteresowania czytelników. Recenzje są opracowywane na drukach zaakceptowa-
nych przez Kolegium Redakcyjne „Wiadomości Statystycznych”. Recenzenci są zo-
bowiązani do poświadczenia (na karcie recenzji) braku konfliktu interesów z Auto-
rem. Wybór recenzentów jest poufny. 

 
• Lista recenzentów oceniających artykuły w danym roku jest publikowana w pierw-

szym numerze elektronicznej wersji czasopisma. 
 
• Autorzy artykułów, którzy otrzymali pozytywne recenzje, wprowadzają zasugerowane 

przez recenzentów poprawki i dostarczają redakcji zaktualizowaną wersję opracowa-
nia. Autorzy poświadczają w piśmie uwzględnienie wszystkich poprawek. Jeśli zaist-
nieje różnica zdań co do zasadności proponowanych zmian, należy wyjaśnić, które 
poprawki zostały uwzględnione, a w przypadku ich nieuwzględnienia przedstawić 
motywy swojego stanowiska. 
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• Kontroli poprawności stosowanych przez Autorów metod statystycznych dokonują 
redaktorzy statystyczni. 

 
• Decyzję o publikacji artykułu podejmuje Kolegium Redakcyjne „Wiadomości Staty-

stycznych”. Podstawą tej decyzji jest szczegółowa dyskusja poświęcona omówieniu 
zgłoszonych przez Autorów artykułów, w której uwzględniane są opinie przedstawio-
ne w recenzjach wraz z rekomendacją ich opublikowania. 

 
• Redakcja „Wiadomości Statystycznych” przestrzega zasady nietolerowania przeja-

wów nierzetelności naukowej autorów artykułów polegającej na: 
a) nieujawnianiu współautorów, mimo że wnieśli oni istotny wkład w powstanie arty-

kułu, określanemu w języku angielskim terminem „ghostwriting”; 
b) podawaniu jako współautorów osób o znikomym udziale lub niebiorących udziału 

w opracowaniu artykułu, określanemu w języku angielskim terminem „guest au-
thorship”. 

 Stwierdzone przypadki nierzetelności naukowej w tym zakresie mogą być ujawniane. 
 W celu przeciwdziałania zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship” należy do-
łączyć do przesłanego artykułu oświadczenie (wzór oświadczenia zamieszczono na 
stronie internetowej) dotyczące: 

a) stwierdzenia, że zgłoszony artykuł jest własnym dziełem i nie narusza praw  
autorskich osób trzecich, 

b) wykazania wkładu w powstanie artykułu przez poszczególnych współautorów, 
c) poinformowania, że zgłoszony artykuł nie był dotychczas publikowany i nie  

został złożony w innym wydawnictwie. 
 Główną odpowiedzialność za rzetelność przekazanych informacji, łącznie z infor-
macją na temat wkładu poszczególnych współautorów w powstanie artykułu, ponosi 
zgłaszający artykuł.  

 
• Artykuły opublikowane są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej 

czasopisma. 
 
• Wersję pierwotną czasopisma stanowi wersja elektroniczna. 
 
 Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w artykułach zmian tytułów, skró-
tów i przeredagowania tekstu i tablic, bez naruszenia zasadniczej myśli Autora.  

 
Informacje ogólne 

 
• Artykuły należy dostarczać pocztą elektroniczną (lub na płycie CD). Konieczne jest 

również przesłanie dwóch egzemplarzy jednostronnego wydruku tekstu na adres:  
a.swiderska@stat.gov.pl lub e.grabowska@stat.gov.pl 

Redakcja „Wiadomości Statystycznych” 
Główny Urząd Statystyczny 

al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa 
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• Pytania dotyczące przesłanego artykułu, co do jego aktualnego statusu itp., należy 
kierować do redakcji na adres: a.swiderska@stat.gov.pl lub e.grabowska@stat.gov.pl 
lub tel. 22 608-32-25. 

• Korespondencję do redaktora naczelnego należy kierować na adres 
t.walczak@stat.gov.pl. 

 
Wymogi edytorskie wydawnictwa 

 
 Artykuł powinien mieć optymalną objętość (łącznie z wykresami, tablicami i literatu-
rą) 10—20 stron przygotowanych zgodnie z poniższymi wytycznymi: 
1. Edytor tekstu — Microsoft Word, format *.doc lub *.docx. 
2. Czcionka: 

• autor — Arial, wersalik, wyrównanie do lewej, 12 pkt., 
• tytuł opracowania — Arial, wyśrodkowany, 16 pkt., 
• tytuły rozdziałów i podrozdziałów — Times New Roman, wyśrodkowany, kursywa, 

14 pkt., 
• tekst główny — Times New Roman, normalny, wyjustowany, 12 pkt., 
• przypisy — Times New Roman, 10 pkt. 

3. Marginesy przy formacie strony A4 — 2,5 cm z każdej strony. 
4. Odstęp między wierszami półtorej linii oraz interlinia przed tytułami rozdziałów. 
5. Pierwszy wiersz akapitu wcięty o 0,4 cm, enter na końcu akapitu. 
6. Wyszczególnianie rozmaitych kategorii należy zacząć od kropek, a numerowanie od 

cyfr arabskich. 
7. Strony powinny być ponumerowane automatycznie. 
8. Wykresy powinny być załączone w osobnym pliku w oryginalnej formie (Excel lub 

Corel), tak aby można było je modyfikować przy opracowaniu edytorskim tekstu.  
W tekście należy zaznaczyć miejsce ich włączenia. Należy także przekazać dane, na 
podstawie których powstały wykresy. 

9. Tablice należy zamieszczać w tekście, zgodnie z treścią artykułu. W tablicach nie 
należy stosować rastrów, cieniowania, pogrubiania czy też podwójnych linii itp. 

10. Pod wykresami i tablicami należy podać informacje dotyczące źródła opracowania. 
11. Stosowane są skróty: tablica — tabl., wykres — wykr. 
12. Przypisy do tekstu należy umieszczać na dole strony. 
13. Przytaczane w treści artykułu pozycje literatury przedmiotu należy zamieszczać 

podając nazwisko autora i rok wydania publikacji według wzoru: (Kowalski, 2002). 
Z kolei przytaczane z podaniem stron pozycje literatury przedmiotu należy zamiesz-
czać w przypisie dolnym według wzoru: Kowalski (2002), s. 50—58.  

14. Wykaz literatury należy zamieszczać na końcu opracowania według porządku alfa-
betycznego według wzoru: Kowalski J. (2002), Tytuł publikacji, Wydawnictwo X, 
Warszawa (bez podawania numerów stron). Literatura powinna obejmować wyłącz-
nie pozycje przytoczone w artykule.  

15. Konieczne jest dołączenie skróconej informacji o treści artykułu (tzw. streszczenie) 
do 10 wierszy w języku polskim i, jeżeli jest to możliwe, także w językach angiel-
skim i rosyjskim. 


	STRONA  REDAKCYJNA
	STULECIE  POLSKIEGO TOWARZYSTWA STATYSTYCZNEGO
	Obrady Kongresu Statystyki Polskiej

	STUDIA  METODOLOGICZNE
	Jacek BIAŁEK — Propozycja indeksu cen
	Wiesława  DOMAŃSKA, Grzegorz JABŁONOWSKI — Europejskie Rachunki Ekonomiczne  Środowiska

	BADANIA I ANALIZY
	Piotr WDOWIŃSKI — Wpływ wyższych wymogów kapitałowychw sektorze bankowym na wzrost gospodarczy

	STATYSTYKA  REGIONALNA
	Urszula TOMCZYK — Korzystanie z osiągnięć społeczeństwa informacyjnego przez przedsiębiorstwa małe i średnie w Olsztynie

	STATYSTYKA  MIĘDZYNARODOWA
	Elżbieta SOJKA — Potencjał demograficzny krajów kandydujących do Unii Europejskiej

	INFORMACJE. PRZEGLĄDY. RECENZJE
	XXX międzynarodowa konferencja Wielowymiarowa analiza statystyczna
	Nowości wydawnicze GUS i urzędów statystycznych (maj 2012 r.)
	Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju — maj 2012 r.

	Sprostowanie do numeru 6/2012 „Wiadomości Statystycznych”
	SPIS TREŚCI
	CONTENTS
	TABLE DES MATIÉRES
	СОДЕРЖАНИЕ
	Do Autorów


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /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 false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /CheckCompliance [
    /PDFA1B:2005
  ]
  /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 <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [470.551 674.646]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /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 false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /CheckCompliance [
    /PDFA1B:2005
  ]
  /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 <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [470.551 674.646]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /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 false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /CheckCompliance [
    /PDFA1B:2005
  ]
  /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 <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [470.551 674.646]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /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 false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /CheckCompliance [
    /PDFA1B:2005
  ]
  /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 <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [470.551 674.646]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /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 false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /CheckCompliance [
    /PDFA1B:2005
  ]
  /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 <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [470.551 674.646]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /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 false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /CheckCompliance [
    /PDFA1B:2005
  ]
  /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 <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [470.551 674.646]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /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 false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /CheckCompliance [
    /PDFA1B:2005
  ]
  /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 <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [470.551 674.646]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /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 false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /CheckCompliance [
    /PDFA1B:2005
  ]
  /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 <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [470.551 674.646]
>> setpagedevice


	Przycisk2: 
	Przycisk3: 
	Przycisk4: 
	Przycisk5: 
	Przycisk6: 
	Przycisk7: 
	Przycisk8: 
	Przycisk9: 
	Przycisk10: 
	Przycisk11: 
	Przycisk12: 
	Przycisk13: 
	w2: 
	w1: 


