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Bezpieczeństwo energetyczne – niezależność surowcowa 

Węgiel brunatny w krajowej energetyce XXI wieku
Rozmowa z Markiem Woszczykiem, 
prezesem zarządu 
PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Dlaczego Grupa PGE 
zainteresowana jest 
budową kompleksu 
górniczo-energetycz-
nego Gubin-Brody?

W polskich warun-
kach energetyka kon-
wencjonalna oparta na 
węglu brunatnym jest 
obecnie najbardziej eko-
nomicznym sposobem 
wytwarzania energii 

elektrycznej. Nasz kraj posiada perspektywiczne złoża 
węgla brunatnego i rozsądek wskazywałby, żeby z nich 
skorzystać, zwłaszcza że PGE w obszarze ich udostępnia-
nia i eksploatacji posiada bardzo bogate kompetencje.

Obecnie Grupa PGE realizując program jądrowy czy 
inwestując w sektor odnawialnych źródeł energii, przy-
gotowuje się na różne scenariusze w długiej perspekty-
wie, nie zapominając o żadnej z posiadanych przez sie-
bie opcji inwestycyjnych, zwłaszcza że spalanie węgla to 
wciąż najtańszy sposób wytwarzania prądu. Jeśli w pyta-
niu uwzględnimy kontekst bezpieczeństwa energetycz-
nego, czyli nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej 
dla odbiorców końcowych, to z całą pewnością nasz opty-
malny miks paliwowy musi się opierać na lokalnie do-
stępnych surowcach, takich jak m.in. węgiel brunatny.

Jak w pana ocenie inwestycja wpłynie na życie 
mieszkańców regionu gubińsko-brodzkiego?
Jest to ogromna szansa dla całego województwa lubu-

skiego, a w szczególności gmin Brody i Gubin. Widać jak 
tę szansę wykorzystały jedne z najbogatszych polskich 
gmin, mianowicie Kleszczów, Rząśnia czy Bogatynia. 
Rozwój społeczno-gospodarczy terenu gubińsko-brodz-
kiego będzie pewny. Mieszkańcy zdają sobie z tego spra-
wę, deklarując w coraz większym stopniu swoje popar-
cie dla inwestycji zarówno na szczeblu lokalnym, jak 
i ponadregionalnym. 

Mieszkańcy obawiają się tej inwestycji ze wzglę-
dów na ingerencję w otoczenie.

Zapewniam, że interesuje nas budowa nowych, efek-
tywnych kompleksów energetyczno-górniczych, przy wy-
korzystaniu najlepszych technologii ograniczających od-
działywanie na środowisko. Spółka wypełnia na bieżąco 
obowiązki nałożone na nią przez przepisy ochrony śro-
dowiska i decyzje administracyjne, w tym prowadzi od-
powiednią sprawozdawczość oraz pomiary i monitoring 
otoczenia. Tak będzie i w przypadku planowanej kopal-
ni i elektrowni w kompleksie Gubin-Brody. PGE stosuje 
najlepsze dostępne rozwiązania techniczne i specjalistycz-
ne urządzenia, w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
i hałasu do atmosfery. Warto podkreślić, że w 2013 r. nie-
zależne służby ochrony środowiska nie stwierdziły prze-
kroczeń dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszcza-
jących, emitowanych z elektrowni i elektrociepłowni.

Ale obraz energetyki wciąż nie jest najlepszy.
Dymiące kominy to już przeszłość. Nie uciekamy od 

odpowiedzialności za środowisko i lokalne społeczności. 
PGE Polska Grupa Energetyczna w swojej działalności 
biznesowej wypełnia wszystkie obowiązki w tym zakre-
sie i może się pochwalić astronomiczną redukcją emisji 
i pyłów. Dzięki planowanym inwestycjom w Grupie PGE 
do 2020 r. obniżona zostanie również emisja dwutlenku 
siarki o ok. 60 proc., tlenków azotu o 40 proc., a pyłu o po-
nad połowę. A są to przecież tylko dodatkowe redukcje 
w stosunku do dotychczasowych. Elektrownie Grupy 
Kapitałowej PGE w ciągu ostatnich lat ograniczyły już 
o 80 proc. emisje SO2, o 40 proc. NOX i pyłów o 97 proc.

Węgiel pozostanie jednak podstawą miksu ener-
getycznego Polski? 
Wszystkie analizy na to wskazują. Możliwe są oczywi-

ście inne scenariusze, PGE bierze pod uwagę różne dro-
gi rozwoju, ale o kierunku, w którym pójdziemy decy-
dować powinien rachunek ekonomiczny, który uzależ-
niony jest również od polityki energetycznej państwa, 
w tym narzędzi przez nią przewidzianych. Polska jest 
jednym z najmniej uzależnionych od importu surow-
ców energetycznych państw w Europie i zdrowy roz-
sądek podpowiada, aby ten stan został przynajmniej 
utrzymany na obecnym poziomie. 

– Budowa kompleksu energetycznego Gu-
bin-Brody zostanie imiennie wpisana do stra-
tegii i dokumentów rządowych. To inwestycja 
o strategicznym znaczeniu dla państwa – zade-
klarował wicepremier Janusz Piechociński na 
spotkaniu w Sejmie w dniu 10 września 2014 r. 
z Zarządem Województwa Lubuskiego i marsza-
łek Elżbietą Polak oraz Lubuskim Zespołem Par-
lamentarnym. Spotkanie odbyło się z inicjaty-
wy posła Józefa Zycha i dotyczyło także sytuacji 
w spółkach energetycznych regionu lubuskiego.

Spośród parlamentarzystów w spotkaniu uczest-
niczyła liderka lubuskiej PO posłanka Bożenna Bu-
kiewicz, senator Stanisław Iwan, posłowie Waldemar 
Sługocki, Krystyna Sibińska, Maciej Mroczek, Jerzy 
Materna, Witold Pahl, Bożena Sławiak, Bogusław 
Wontor. Zarząd Województwa Lubuskiego uczest-
niczył w spotkaniu w pełnym składzie, byli również 

wojewoda lubuski Jerzy 
Ostrouch, wiceprezes za-
rządu ds. rozwoju PGE 
Polska Grupa Energe-
tyczna S.A. Dariusz Ma-
rzec, dyrektor projek-
tu PGE Gubin sp. z o.o. 
Hanna Mrówczyńska.

Wiceprezes ds. rozwo-
ju spółki PGE SA Da-
riusz Marzec omówił 
plany dotyczące budowy 
kompleksu energetycz-
nego w Gubinie i Bro-
dach. – Mamy nadzieję, 
że po roku 2016 wystą-
pimy o koncesję wydo-
bywczą, pierwsze prace 
ziemne ruszą na począt-

ku lat dwudziestych i nastąpi rozpoczęcie eksplo-
atacji węgla – stwierdził. – Pełen rozruch komplek-
su nastąpi ok. 2025 r. To oznacza około 3000 miejsc 
pracy przy samym kompleksie, ale dwukrotnie lub 
trzykrotnie więcej miejsc pracy zostanie wygene-
rowane w otoczeniu, w produkcji i usługach. Pro-
wadzimy szeroką kampanię informacyjno-eduka-
cyjną wobec lokalnej ludności. Pokazujemy jak się 
zmienia standard i jakość życia w gminach, któ-
re korzystają na lokalizacji kompleksu wydobyw-
czo-energetycznego.

Wicepremier Piechociński zadeklarował, że kom-
pleks energetyczny (kopalnia i elektrownia) Gu-
bin-Brody zostanie wpisany imiennie do strate-
gii i dokumentów rządowych, gdyż stanowi zada-
nie o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa 
energetycznego państwa polskiego. Za tę dekla-
rację zebrał oklaski od uczestników spotkania. 

W Sejmie padła ważna deklaracja 
wicepremiera Janusza Piechocińskiego

Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego, Bożenna Bukiewicz, 
przewodnicząca lubuskiej Platformy Obywatelskiej, Janusz Piechociński, 
wicepremier, minister gospodarki, Józef Zych, poseł na Sejm RP

Szanse i zagrożenia
Jacek Kaczorowski, 
przewodniczący Rady Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego, 
prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna

Węgiel brunatny 
w energetyce wie-
lu państw od lat pełni 
istotną rolę. Stanowi 
również podstawę bez-
pieczeństwa energetycz-
nego naszego kraju, za-
pewniając około 35 proc. 
udziału w krajowej pro-
dukcji energii elektrycz-
nej. Niewątpliwie węgiel 
brunatny ma szansę być 

w przyszłości gwarantem stabilizacji gospodarczej Pol-
ski. Świadczą o tym różnego rodzaju analizy i scenariu-
sze potwierdzające znaczący udział węgla brunatnego 
w miksie paliwowym. Mamy świadomość faktu, że obec-
nie eksploatowane złoża wyczerpią się w ciągu najbliż-
szych 20 lat, a począwszy od roku 2020 potencjał w za-
kresie wydobycia węgla brunatnego zacznie się zmniej-
szać. Można więc stwierdzić, że udostępnianie nowych 
złóż tego surowca należy traktować nie w kategoriach 
możliwości, a wręcz konieczności. Należy jednak zwró-
cić uwagę na zagrożenia, które mogą wpłynąć na przy-
szłość brunatnego surowca energetycznego w Polsce, 
w tym m.in. determinację Komisji Europejskiej w za-
kresie dekarbonizacji gospodarki. 

Problem zabezpieczenia potrzeb energetycznych dziś 
i w przyszłości jawi się jako globalny. Przesadnie ostroż-
ne podejście Komisji Europejskiej do energetyki opartej 
na węglu jest niesłuszne i krótkowzroczne. Europa po-
winna zadbać o niskie koszty energii oraz bezpieczeń-
stwo jej dostaw, a co za tym idzie o uniezależnienie się 
od zewnętrznych dostawców. Polska energetyka opar-

ta na węglu powinna stać się jednym z fi larów bezpie-
czeństwa energetycznego UE. Oznacza to dalszy roz-
wój kopalń, elektrowni oraz fi rm pracujących na rzecz 
branż: wydobywczej i wytwórczej. Dla zachowania bez-
pieczeństwa energetycznego nasz kraj powinien inwe-
stować w budowę nowych mocy oraz zmodernizować sta-
re bloki energetyczne. Zadania tego jednak nie da się 
wykonać bez budowy nowych kopalń węgla brunatne-
go, m.in. w rejonach Gubina czy Złoczewa. W Polsce wy-
dobycie węgla brunatnego w ostatnich latach systema-
tycznie rośnie. Jest to przykład na to, jak rynek energii 
wpływa na strukturę wytwarzania, gdzie coraz większe 
znaczenie odgrywają koszty, które w efekcie przekłada-
ją się na cenę końcową energii. 

Z uwagi na czas niezbędny do przygotowania proce-
su wydobycia oraz skomplikowany proces uzyskiwania 
koncesji na wydobywanie, projekty w zakresie udostęp-
niania nowych złóż powinny być prowadzone już dzisiaj. 
Znaczącą rolę w tych procesach musi odgrywać państwo, 
jako prawny właściciel złóż oraz gwarant bezpieczeństwa 
energetycznego. Jeżeli dziś zlekceważymy i zaniedba-
my procesy związane z udostępnianiem nowych złóż, 
z dużym prawdopodobieństwem może to wpłynąć na 
strukturę i dostępność mocy produkcyjnych oraz stabil-
ność systemu energetycznego po roku 2025. Dlatego też 
PGE prowadzi projekty związane z uzyskaniem konce-
sji na wydobywanie węgla brunatnego ze złóż perspek-
tywicznych (Gubin-Brody, Złoczew) i z naszego punk-
tu widzenia niezwykle istotne jest, aby projekty te zna-
lazły się w dokumentach rządowych, co w sposób jed-
noznaczny podkreśliłoby ich znaczenie dla gospodarki 
kraju i bezpieczeństwa energetycznego Polski w per-
spektywie do 2050 r.  

Czy walkę o czystsze powietrze i ochronę śro-
dowiska można pogodzić z wykorzystaniem no-
wych złóż węgla brunatnego?

Polska energetyka i ciepłownictwo są oparte na 
węglu i czy to się komuś podoba czy nie, tak bę-
dzie jeszcze przez dziesięciolecia. Warto wiedzieć, 
że rodzime zasoby węgla kamiennego starczą, przy 
obecnym jego zużyciu, jeszcze na co najmniej 200 
lat, a węgla brunatnego nawet na 500 lat. A to co 
najważniejsze dla konsumenta prądu i ciepła to to, 
że oba te nośniki energii są wytwarzane najtaniej 
w oparciu o węgiel brunatny. 

Warto też wiedzieć, że Polska dzięki oparciu jej 
energetyki i ciepłownictwa na węglu jest krajem, 
któremu bezpieczeństwa energetycznego może po-
zazdrościć w Europie każdy kraj poza Danią, któ-
ra jest liderem w UE w tej jakże ważnej dziś poli-
tycznie statystyce.

Pakiet „Czystszego powietrza dla Europy” ogło-
szony przez Komisję Europejską w grudniu 2013 r. 
zachowuje status quo reżimu walki o jakość powie-
trza, którym będziemy oddychać co najmniej do 
roku 2020. A zatem te same pułapy emisyjne, któ-
re zawiera wynegocjowany już, choć jeszcze nie ra-
tyfi kowany przez Polskę, protokół ONZ z Goetebor-
ga i te same wysiłki, które musimy podjąć w ogra-
niczaniu emisji zanieczyszczeń klasycznych z Dy-
rektywy ws. emisji przemysłowych stosując najlep-
sze dostępne techniki.

Duże obiekty energetycznego spalania węgla 
już od dłuższego czasu nie mają problemu z do-
trzymywaniem najwyższych standardów emisyj-
nych takich zanieczyszczeń jak pył drobny, dwu-
tlenek siarki czy tlenki azotu. A więc to nie one są 
odpowiedzialne za ponadnormatywny stan zanie-
czyszczenia niemal całego terytorium kraju py-
łem drobnym, ale nasze domowe paleniska. Spa-
la się w nich byle co i byle jak. Bez pilnej regula-

cji resortu gospodarki w zakresie jakości paliw dla 
tych miniobiektów problemu wysokiej emisji nie 
da się rozwiązać. 

Natomiast czarne chmury z Pakietu „Czystszego 
powietrza dla Europy” nadejdą dopiero po roku 2020. 
Z pewnością zostaną zmniejszone krajowe pułapy 
emisyjne, jednakże z tym sobie poradzimy. Nato-
miast będą także „zmniejszone” duże źródła ener-
getycznego spalania paliw z powyżej 50 do 20 me-
gawatów termicznych. A z tym już wiąże się duży 
kłopot, bo w całym kraju funkcjonują setki ciepłow-
ni i kotłowni komunalnych, które do tej pory były 
traktowane przez prawo unijne znacznie łagodniej.

Tak więc potrzebny jest nowy miks energetycz-
ny, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych, gdzie 
węgiel dla ciepłowni i kotłowni powinien ustępo-
wać sukcesywnie miejsca gazowi i odnawialnym 
źródłom energii (OZE). Zapewne skorzysta na tym 
krajowy miks energetyczny, który także wymaga 
zmian w kierunku ograniczania emisji gazów cie-
plarnianych, wobec coraz bardziej restrykcyjnej 
polityki klimatycznej. 

Podsumowując: węgiel, czy to kamienny czy bru-
natny powinien nadal stanowić paliwo dla elektrow-
ni czy elektrociepłowni, zaś gaz i OZE dla ciepłow-
ni i kotłowni komunalnych oraz do zasilania roz-
proszonych źródeł energii i ciepła. 

Warto sięgać po nowe złoża, jak np. Gubin-Bro-
dy, choć koszty zewnętrzne w postaci zmienione-
go krajobrazu będą zapewne wysokie. Warto pod-
kreślić, że tereny odkrywek węgla brunatnego 
mogą być w pełni zrekultywowane, choć dopiero 
w skali jednego czy dwóch pokoleń. Natomiast 
z bogactwa, jakie niesie ze sobą takie przedsię-
wzięcie, dany rejon będzie korzystać dużo dłu-
żej. Wszak gmina Kleszczów, zaopatrująca w wę-
giel brunatny elektrownię Bełchatów, to najbo-
gatsza gmina w Polsce i kilka razy bogatsza od 
następnej na tej liście. 

Jednak węgiel… 
Andrzej Jagusiewicz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /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 /Preserve
  /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 1.33333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /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>
    /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.)
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
  >>
  /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 [1200 1200]
  /PageSize [819.213 1105.512]
>> setpagedevice


