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ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA BIOMASY
POCHODZENIA ROLNICZEGO
W BILANSIE ENERGETYCZNYM WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Janusz Piechocki
Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Streszczenie. W prezentowanej pracy przedstawiono województwo warmińsko-mazurskie
pod kątem możliwości pozyskiwania biomasy pochodzącej z różnych źródeł, w tym także
biomasy pochodzenia rolniczego na podstawie przeprowadzonej w gminach badaniach an-
kietowych. Przedstawione zostały także możliwości wykorzystania tej biomasy z energetycz-
nego punktu widzenia oraz występujące w województwie warmińsko-mazurskim bariery to
wykorzystanie ograniczające .

Słowa kluczowe: biomasa, województwo warmińsko-mazurskie, bariery ograniczające
wykorzystanie

Wstęp

Województwo warmińsko-mazurskie należy do grupy województw obszarowo dużych,
zajmuje 7,7% powierzchni kraju, co daje mu 4 miejsce. Ludność województwa stanowi
tylko 3,8% ogółu mieszkańców Polski zajmując pod tym względem 12 miejsce. Region ten
należy do najsłabiej zaludnionych. Województwo charakteryzuje urozmaicona rzeźba tere-
nu, duża różnorodność form morfologicznych i stosunkowo znaczna lesistość. Region leży
z dala od wielkich aglomeracji miejskich i obszarów przemysłowych, a środowisko przy-
rodnicze jest przekształcone w bardzo małym stopniu. Właśnie czysta przyroda jest jego
największym bogactwem. Region Warmii i Mazur jest częścią obszaru funkcjonalnego –
Zielone Płuca Polski, cechującego się nagromadzeniem terenów o wysokich walorach
przyrodniczych i krajobrazowych. Bogactwo fauny i flory stanowi o istnieniu ostoi przyro-
dy o znaczeniu europejskim.

Województwo warmińsko-mazurskie nie ma najlepszych warunków klimatyczno-
glebowych do rozwoju rolnictwa. Mimo to gospodarstwa w regionie osiągają stosunkowo
dobrą efektywność w porównaniu z innymi obszarami kraju. Jest to wynik przede wszyst-
kim korzystnej struktury obszarowej i relatywnie niewielkiego zatrudnienia. Duże gospo-
darstwa stanowią 32% ogółu, a obszar przeciętnego gospodarstwa indywidualnego wynosi
16,5 ha użytków rolnych i jest ponad dwukrotnie większy niż średnia krajowa.
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Tabela 1. Województwo warmińsko-mazurskie na tle kraju
Table 1. Warmian-Masurian Voivodeship compared to the whole country

Treść Województwo
W-M

Polska Źródło

Powierzchnia w % 7,7 100,0 RSW1
Liczba ludności w % 3,8 100,0 RSW
Gęstość zaludnienia, mieszkańców·km-1 61 124 RSW
Stopa urbanizacji w % 60,2 61,8 RSW
Liczba ludności w miastach powyżej 100 tys.
mieszkańców (Olsztyn, Elbląg ) 274 130 Miasta w liczbach

(GUS)
Pracujący według sektorów w %
I.    rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo
II.   przemysł, budownictwo
III. usługi

100,0
29,1*
27,4
43,5

100,0
18,7
31,1
50,3

BAEL
(GUS)2

PKB na 1 mieszkańca w % w województwie
podregion elbląski
podregion olsztyński
podregion ełcki

74,5
69,6
 85,1
61,1

100,0
100,0
100,0
100,0

PKBJ

Wartość dodana brutto na 1 pracującego w %
ogółem w województwie :
I. rolnictwo
II. przemysł, budownictwo
III - usługi: rynkowe i nierynkowe

92,8
88,4
93,6
 96,9

100,0
100,0
100,0
100,0

PKB

Wartość brutto środków trwałych ogółem  w % 3,2 100,0 PKB
Nakłady inwestycyjne ogółem  w % 2,0 100,0 PKB.
Nakłady na działalność badawczo-rozwojową
na 1 mieszkańca w zł 38,8 124,1 RSW

Stopa bezrobocia  w % 15,0 9,8
Liczba studentów na 10 tys. mieszkańców 307 408,4 RSW
Drogi o nawierzchni twardej w km·100 km-2 50,6 79,9 RSW
Lasy i grunty leśne w powierzchni ogólnej w % 29,5 28,4 RSW

Źródło: Rocznik Statystyczny 2008; Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2008

Biomasa jako odnawialne źródło energii
Wśród odnawialnych źródeł energii w Polsce największą pozycję stanowi biomasa

[Frączek 2010a; Frączek 2010b; Lisowski 2010; Szlachta 1999; Tymiński 1997].
Obecnie wykorzystuje się biomasę w postaci drewna i jego odpadów z gospodarki

leśnej i przemysłu drzewnego, oraz produktów i odpadów z rolnictwa. Coraz więcej uwagi
poświęca się lignino-celulozowej biomasie z plantacji roślin energetycznych. Definicja
biomasy została zawarta w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecz-
nej z dnia 30 maja 2003 r., w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii
elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej
w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła [Dz. U. z dnia 13 czerwca 2003 r.]. Zgodnie z rozpo-
rządzeniem biomasa to substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają
biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz
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leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także inne części odpadów,
które ulegają biodegradacji.

Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych jest coraz bardziej powszechne, bo
przemawiają za tym aspekty ekologiczne, gospodarcze, społeczne, ekonomiczne oraz prawne.

W większości krajowych opracowań dotyczących odnawialnych źródeł energii, bioma-
sa jest przedstawiana jako odnawialne źródło energii charakteryzujące się największym
potencjałem energetycznym, a jego znaczenie w bilansie energetycznym kraju będzie cią-
gle rosło, dlatego specjaliści uważają, że polityka energetyczna naszego kraju w zakresie
odnawialnych źródeł energii powinna opierać się o wykorzystanie biomasy.

Podobne wnioski należy wyciągnąć także w zakresie energetycznego wykorzystania
biomasy, szczególnie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które ze względu
na lokalne uwarunkowania jest pod tym względem wyraźnie uprzywilejowane. Znalazło to
wyraz w wielu dotychczasowych dokumentach, m. in. „Strategii rozwoju społeczno-
gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego” oraz „Regionalnej strategii inno-
wacyjności województwa warmińsko-mazurskiego”.

Ze względu na znaczenie w ogólnym bilansie energetycznym, określono potencjał
energetyczny tych składników biomasy pochodzenia rolniczego, które w województwie
warmińsko-mazurskim mają lub mogą mieć istotny udział. Należą do nich:
– słoma,
– uprawy energetyczne,
– biogaz i gaz generatorowy z biomasy odpadowej produkcji rolniczej.

Tabela 2. Wskaźniki pozyskania słomy w zależności od plonu ziarna i areału upraw
Table 2. Indicators of straw acquisition depending on grain yield and cultivation area

Zboża ozime Zboża jare Rzepak
Wyszczególnienie

pszenica pszenżyto żyto jęczmień pszenica jęczmień owies

Stosunek plonu
słomy do zbioru
ziarna *

0,88 1,104 1,37 0,78 0,92 0,74 1,05 1,0

Stosunek plonu
słomy do zbioru
ziarna **

0,46 - 0,89 0,52 0,48 0,50 - 0,78

Zbiór słomy
w stosunku do
areału upraw [t·ha-1]
(zakres zmian) *

2,2-6,2 2,95-6,10 2,6-6,8 2,25-3,90 2,8-4,4 1,95-5,00 3,6-5,5 1,8-4,0

Zbiór słomy
w stosunku do
areału upraw [t·ha-1]
(wartość średnia) *

4,4 4,9 5,1 3,0 3,6 3,6 4,4 2,2

Zbiór słomy
w stosunku do
areału upraw [t·ha-1]
(wartość średnia) **

2,3 - 3,3 2,0 1,9 2,4 - 1,7

Źródło: Grzybek i in. 2001 *, Denisiuk, Piechocki 2006 **
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Produkcja słomy zależy od areału upraw oraz plonu ziarna. Biorąc pod uwagę te warto-
ści oraz wskaźniki zawarte w tabeli można wyznaczyć produkcję słomy na rozpatrywanym
obszarze. Dotychczas stosowane wskaźniki są w świetle najnowszych badań znacznie
zawyżone. Nowe technologie zbioru oraz nowe odmiany charakteryzujące się krótkim
źdźbłem, ale za to dużą odpornością na wyleganie sprawiają, że ilość słomy, jaką pozy-
skujemy z uprawy zbóż jest niższa niż dotychczas przyjmowano do obliczeń potencjału
energetycznego. W niniejszym opracowaniu uwzględniono, przy obliczaniu potencjału
energetycznego najnowsze wskaźniki przedstawione w tabeli, przy uwzględnieniu nad-
wyżki słomy do jej produkcji określonej wskaźnikowo dla województwa warmińsko-
mazurskiego, która może być wykorzystana na cele energetyczne.

Wyznaczenia potencjału energetycznego biomasy na cele energetyczne w wojewódz-
twie dokonano na podstawie przeprowadzonych we wszystkich gminach badań ankieto-
wych, a wyniki przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Potencjał energetyczny biomasy województwa warmińsko-mazurskiego
Table 3. Biomass energy potential for Warmian-Masurian Voivodeship

Składnik biomasy Potencjał energetyczny biomasy Aktualne zużycie energii
pochodzącej z biomasy

- [TJ] [TJ]
Słoma
Drewno (lasy)
Drewno (drogi)
Plantacje energetyczne
Biogaz (oczyszczalnie)
Biogaz (wysypiska)
Biopaliwa

7 634
3 653

71
47 250

230
70

3 060

80
3 653

68
105
92
20
0,0

Razem 61 968 3 946

Źródło: obliczenia własne autora

Bariery ograniczające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
na terenie województwa

Istnieje szereg barier ograniczających rozwój energetyki wykorzystujących odnawialne
źródła energii. Stanowią one zespół czynników o charakterze psychologicznym, społecz-
nym, instytucjonalnym, prawnym i ekonomicznym [Dreszer i in. 2003, Piechocki i in.
2005].

Bariera prawna i finansowa:
Brak unormowań prawnych określających w sposób jednoznaczny program i politykę

w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Niewystarczające mechanizmy
ekonomiczne, w tym w szczególności fiskalne, które umożliwiałyby uzyskiwanie odpo-
wiednich korzyści finansowych w stosunku do wysokości ponoszonych nakładów inwesty-
cyjnych na obiekty, instalacje, urządzenia przeznaczone do wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych. Relatywnie wysokie koszty inwestycyjne technologii wykorzystujących
energię ze źródeł odnawialnych jak również wysokie koszty prac (np. geologicznych) nie-
zbędnych do uzyskania energii ze źródeł odnawialnych.
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Bariera informacyjna:
Brak powszechnego dostępu do informacji o rozmieszczeniu potencjału energetycznego

poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii, możliwego do technicznego wyko-
rzystania. Brak informacji o firmach produkcyjnych i projektowych oraz o firmach kon-
sultacyjnych zajmujących się tą tematyką. Brak powszechnie dostępnych informacji
o procedurach postępowania przy otwieraniu i realizacji tego typu inwestycji oraz standar-
dowych kosztach cyklu inwestycyjnego oraz o korzyściach ekonomicznych, społecznych
i ekologicznych związanych z realizacją inwestycji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii. Brak informacji o producentach, dostawcach i wykonawcach systemów wykorzy-
stujących energię ze źródeł odnawialnych.

Bariera dostępności do urządzeń i nowych technologii.
Niedostateczna ilość krajowych organizacji gospodarczych zajmujących się na skalę

przemysłową produkcją urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Brak prefe-
rencji podatkowych w zakresie importu i eksportu urządzeń przeznaczonych do systemów
wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Bariera edukacyjna.
Niedostateczny zakres programów nauczania, uwzględniających odnawialne źródła

energii, w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym. Brak programów edukacyj-
no-szkoleniowych dotyczących odnawialnych źródeł energii adresowanych do inżynierów,
projektantów, architektów, przedstawicieli sektora energetycznego, bankowości i decy-
dentów.

Bariera wynikająca z potrzeby ochrony krajobrazu.
Brak wypracowanych metod uniknięcia konfliktów z ochroną przyrody i krajobrazu.
Województwo warmińsko-mazurskie posiada doskonałe warunki do uprawy roślin

energetycznych. Należą do nich:
– duży obszar gruntów czasowo nieużytkowanych rolniczo,
– wystarczający potencjał ludzki,
– odpowiednie zaplecze naukowo-badawcze w tym kierunku.

Podsumowanie

1. Aktualnie, co jest oczywiste, największy udział w odnawialnych źródłach energii ma
biomasa. Na terenie województwa warminsko-mazurskiego istnieje kilkadziesiąt du-
żych instalacji produkujących energię cieplną na bazie słomy, odpadów drzewnych oraz
zrębków z plantacji energetycznych.

2. Istnieją także obiekty, w których występuje współspalanie nośników konwencjonalnych
(węgla) i odnawialnych (biomasy w postaci zrębków). Jest to przyszłościowy i poten-
cjalnie najbardziej przystosowany do warunków technicznych, ekonomicznych i spo-
łecznych kierunek wykorzystania odnawialnych źródeł energii w warunkach woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego.
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3. Prognozy upraw energetycznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
przewidują ich systematyczny wzrost, lecz są one zbyt ostrożne i wymagają weryfikacji
w najbliższym czasie.

4. Występuje pewne ryzyko związane z zakładaniem plantacji roślin energetycznych,
które wynika z wprowadzania do uprawy nowych gatunków, wprowadzanych do naszej
strefy klimatycznej z innych krajów. Do czasu zakończenia szczegółowych badań nad
konkretnymi gatunkami i określenia ich inwazyjności oraz ryzyka środowiskowego ich
uprawy, zakładanie plantacji obcych gatunków jest niewskazane.

Bibliografia

Denisiuk W., Piechocki J. 2006. Techniczne i ekologiczne aspekty wykorzystania słomy na cele
grzewcze. Wyd. UWM Olsztyn.

Dreszer K., Michałek R., Roszkowski A. 2003. Energia odnawialna – możliwości jej pozyskania
i wykorzystania w rolnictwie. Wyd. PTIR. Kraków. ISBN 83-9170-53-7.

Frączek J. (praca zbiorowa). 2010 a. Produkcja biomasy na cele energetyczne. Wyd. PTIR. Kraków.
Frączek J. (praca zbiorowa). 2010 b. Przetwarzanie biomasy na cele energetyczne. Wyd. PTIR.

Kraków.
Grzybek A., Gradziuk P., Kowalczyk K. 2001. Słoma – energetyczne paliwo. Wieś Jutra,

Nr 2. Warszawa.
Lisowski A. (praca zbiorowa). 2010. Technologie zbioru roślin energetycznych. Wyd. SGGW.

Warszawa.
Piechocki J., Bieranowski J., Sołowiej P. 2005. Program ekoenergetyczny województwa warmiń-

sko-mazurskiego. Urząd Marszałkowski, Olsztyn. Maszynopis.
Szlachta J. (praca zbiorowa). 1999. Niekonwencjonalne źródła energii. Wyd. AR Wrocław. ISBN

83-87876-90-3.
Tymiński J. 1997. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce do 2030 roku. Aspekty

energetyczne i ekologiczne. Wyd. IBMER. Warszawa. ISBN 83-86264-35-7.
Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 2008. Wojewódzki Urząd Staty-

styczny w  Olsztynie.
Rocznik Statystyczny 2008. Główny Urząd Statystyczny w Warszawie.
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r., w sprawie

szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł
energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła. Dz. U.
z dnia 13 czerwca 2003 r.



Analiza możliwości wykorzystania...

187

ANALYSIS OF THE POTENTIAL FOR USING BIOMASS
FROM AGRICULTURE IN ENERGY BALANCE
OF THE WARMIAN-MASURIAN VOIVODESHIP

Abstract. The presented paper demonstrates the analysis of the Warmian-Masurian Voivodeship
from the point of view of the possibilities to acquire biomass originating from various sources, also
including biomass from agricultural industry, carried out on the basis of surveys completed in indi-
vidual boroughs. Moreover, the work presents the potential for using this biomass for energy produc-
tion purposes, and barriers limiting the use occurring in the Warmian-Masurian Voivodeship.

Key words: biomass, Warmian-Masurian Voivodeship, barriers limiting use

Adres dla korespondencji:
Janusz Piechocki; e-mail: jpt@uwm.edu.pl
Katedra Elektrotechniki i Energetyki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 11
10-736 Olsztyn



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

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


