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Streszczenie

Statystyka przestrzenna jest najnowszym działem statystyki, który zajmuje
się analizą danych przestrzennych, a w dalszej kolejności opisem i badaniem ukła-
dów przestrzennych.

Metodologia badań zjawisk przestrzennych zasadniczo różni się od meto-
dologii statystyki klasycznej, mimo że w większości powstała na podstawie metod
statystyki klasycznej.

Wyjaśnienie zjawisk rozpatrywanych w czasie wymaga spojrzenia w jed-
nym kierunku (przeszłość – przyszłość), tymczasem wyjaśnienie zjawisk rozpa-
trywanych w przestrzeni wymaga spojrzenia we wszystkich kierunkach jednocze-
śnie. Ocena autokorelacji przestrzennej wymaga wiedzy na temat stopnia
i specyfiki różnorodności przestrzennej, czyli właściwości polegającej na zróżni-
cowaniu cech poszczególnych miejsc i regionów geograficznych. Różnorodność
przejawia się natężeniem i kierunkiem kształtowania procesów przestrzennych.
Rozpatrując regułę Toblera [1970] zwaną pierwszym prawem geografii można
przypuszczać, iż: „wszystkie obiekty są z sobą powiązane, a siła tych powiązań
maleje wraz ze wzrostem odległości między nimi”. Zazwyczaj zwiększaniu odle-
głości w przestrzeni towarzyszy wzrost zróżnicowania cechy, w związku z tym
także jej niejednorodność. Tezę Toblera o istnieniu zależności przestrzennej zasy-
gnalizowało wielu badaczy z różnych dziedzin, np. w badaniach wielofunkcyjnego
rozwoju obszarów wiejskich [Krakowiak-Bal 2005; Woźniak, Sikora 2005]  czy
geografii gospodarczej [Domański 1988].

Słowa kluczowe: autokorelacja, statystyka globalna I Morana, infrastruktura we-
wnętrzna gospodarstw rolnych
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Summary

Spatial statistics is the newest branch of statistics dealing with an analysis
of spatial data, and with further description and the investigation of spatial phe-
nomena.

The methodology of the investigations of spatial phenomena differs from
the methodology of the classic statistics, although it was based on methods of clas-
sic statistics.

The explanation of phenomena considered in the time requires a look in
one direction (the past –the future), meanwhile the explanation of phenomena con-
sidered in the space requires glances in all directions simultaneously. The opinion
of the spatial autocorrelation requires the knowledge on the degree and the speci-
ficity of the spatial variety, consisting in differentiation the characteristics of indi-
vidual places and geographical regions. The variety appears intensity and the di-
rection of the formation of spatial processes. Considering the Tobler’s rule [1970]
called first right of geography, it can be supposed, that: „all objects are related
with themselves, and strength these connections diminishes with the growth of the
distance between them”. Many of researchers signaled Tobler’s rule in the inves-
tigations of the multifunctional development of rural areas [Krakowiak-Bal 2005;
Woźniak, Sikora 2005] and economic geography [Domański 1988].

Key words: autocorrelation, Global I Moran’s, the internal technical infrastructure
of agriculture farms

WPROWADZENIE

Autokorelacja daje możliwość poznania przestrzennej struktury zależności
obiektów (gmin) zbioru oraz oddziaływania pomiędzy wartościami badanej
zmiennej w różnych lokalizacjach. Statystyka I Morana umożliwia wyznaczenie
podobieństw i różnic między gminami w ujęciu ogólnym. Analizując wynik
autokorelacji przestrzennej można wyznaczyć skupiska obiektów podobnych do
siebie, ale również znaleźć obiekty czy też grupy obiektów różniących się od
sąsiedztw. Celem prowadzonej analizy jest udowodnienie, że istnieje niemie-
rzalny czynnik przestrzenny różniący badane zjawisko pomiędzy lokalizacjami.
Znajomość i zrozumienie struktur przestrzeni umożliwia lepsze przewidywanie
zmian. Znajomość ta ułatwia podejmowanie działań w polityce rozwojowej ob-
szarów wiejskich. Niewątpliwie trafnie przyznane wsparcie, jak i jego właściwe
wykorzystanie wpłynie na poprawienie dochodowości gospodarstw rolnych
z poszczególnych gmin, a to pociągnie za sobą poprawę płynności finansowej
ludności bezpośrednio i pośrednio związanej z sektorem rolnictwa. Podniesienie
statusu życia ludności wiejskiej z terenów najbardziej potrzebujących pozwoli
na zmniejszenie zróżnicowania społeczeństwa. W trafnym skierowaniu środków
należy również upatrywać wzrost ambicji ludności wiejskiej, która jak wiemy
jest jednym z motorów rozwoju cywilizacyjnego.

Prowadząc analizę przestrzenną, należy zamodelować powiązania sąsiedz-
kie. Najbardziej powszechnym sposobem w naukach ekonometrycznych na
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określanie bliskości obiektów przestrzennych jest podejście wykorzystujące
kryterium wspólnej granicy. Rozpoczynając analizę przestrzenną w zbiorze 509
obiektów (gmin), zastosowano macierz wag spełniającą kryterium wspólnej
granicy, która daje najlepsze odwzorowanie bliskości obiektów w analizowanej
przestrzeni. Punktem wyjścia jest macierz binarna, złożona z elementów zero-
jedynkowych.  Macierz ta jest macierzą symetryczną i kwadratową, co upraszcza
wiele procedur obliczeniowych.

Elementy macierzy wag przyjmują następujące wartości:
− wij = 1 gdy obiekt i jest sąsiadem obiektu j,
− wij = 0 gdy obiekt i  nie jest sąsiadem obiektu j,
− wij = 0 elementy diagonalne macierzy.
Macierz wag sąsiedztwa według kryterium wspólnej granicy można po-

dzielić na pięć typów:
–    typu B podstawowa macierz binarna zero-jedynkowa,
–    typu W macierz pierwszego rzędu standaryzowana rzędami,
–    typu C macierz ogólnie standaryzowana,
–    typu U macierz dzielona przez liczbę sąsiadów,
–    typu S macierz stabilizująca wariancje.
W analizie przestrzennej wykorzystano dwa typy macierzy sąsiedztwa B i W.

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Zasadność podjętych w niniejszej pracy rozważań, dotyczących infra-
struktury gospodarstw rolnych w ramach problemu przestrzennego rozkładu,
wynika z faktu, że obecny jej poziom nadal jest niewystarczający i ciągle utrzy-
mują się olbrzymie dysproporcje pomiędzy poszczególnymi regionami.

Celem pracy jest określenie siły i charakteru zależności przestrzennych
pomiędzy infrastrukturą wewnętrzną gospodarstw rolnych na poziomie gmin
a ich lokalizacją przestrzenną.

Problem określenia zależności przestrzennych technicznych środków pro-
dukcji gospodarstw rolnych odniesiono do gmin Polski Południowej i Połu-
dniowo-Wschodniej. Charakterystyka dotyczy 509 gmin położonych na terenie
trzech województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Przyjęty obszar
badań przedstawia rysunek 1. Całkowita  powierzchnia badanego obszaru zaj-
muje 45 533,11 km² i jest zamieszkana przez 10 223 086 osób.

Ogółem badaniami objęto 509 gmin, w tym:
– 182 gminy należące do województwa małopolskiego,
– 160 gmin należących do województwa podkarpackiego,
– 167 gmin należących do województwa śląskiego.
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Rysunek 1. Przyjęty obszar badań
Figure 1. The received area of investigations

METODYKA BADAŃ

Do testowania zależności przestrzennych wykorzystano globalną statysty-
kę I Morana. Wartość statystyki Morana mieści się w zakresie od -1 do
1 i wskazuje czy istnieje przestrzenny efekt aglomeracji. Dodatnie i istotne
wartości statystyki I oznaczają istnienie dodatniej autokorelacji, podobieństwo
badanych obiektów przy określonych relacjach przestrzennych. Ujemne wartości
statystyki I oznaczają ujemną autokorelację, zróżnicowanie badanych obiektów.
Dodatnia korelacja oznacza występowanie klastrów wartości podobnych wyso-
kich lub niskich. Zaś ujemne wartości statystyki I interpretuje się jako wyspy
zdecydowanie innych wartości wysokich lub niskich [Kopczewska 2006].

Statystykę globalną I Morana wyznaczono zgodnie z zależnością 1:
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gdzie:
wij  – waga połączeń pomiędzy jednostką i a j,
W – macierz wag (suma wszystkich jej elementów),
xi, xj – wartość zmiennej w jednostce przestrzennej i oraz j,

     x  – średnia arytmetyczna wartości zmiennej.
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Charakterystyka uzyskiwanych wyników statystyki globalnej I Morana:
− jeżeli wartość statystyki I Morana mieści się w przedziale (0, 1> , czyli

I > 0 to zachodzi pozytywna autokorelacja przestrzenna, wartości obserwacji
bliskich są podobne,

− jeżeli wartość statystyki I Morana  mieści się w przedziale <-1, 0), czyli
I < 0 to zachodzi negatywna autokorelacja przestrzenna, wartości obserwacji
bliskich są różne,

− jeżeli wartość statystyki I Morana równa się zero, czyli I = 0, to w bada-
nej przestrzeni wartości obserwacji są rozłożone losowo.

Testy istotności statystyki I oparte są na momentach teoretycznych staty-
styk lub podejściu permutacyjnym. Teoretyczna średnia wartość oczekiwana
statystyki I wynosi 

)1(
1
−

−=
n

I . Jeżeli jest wówczas bliska zeru interpretuje się jako

losowość rozmieszczenia badanych zjawisk w przestrzeni. Do wyznaczenia wa-
riancji teoretycznej zakłada się dwa wzorce rozkładu danych przestrzennych –
normalny i randomizowany. W przypadku przyjęcia rozkładu normalnego war-
tość oczekiwana i wariancja zależą jedynie od wag przestrzennych. Przy podej-
ściu randomizacji momenty te zależą też od wartości badanej zmiennej. Wyzna-
cza się też wariancję empiryczną z wykorzystaniem rozkładu permutacyjnego na
podstawie symulacji Monte Carlo.

Do zobrazowania zależności przestrzennej rozkładu wyposażenia gospo-
darstw rolnych w środki produkcji obliczono statystyki I Morana, wykorzystują-
ce macierze wag pierwszego rzędu typu W i B. Sporządzenie macierzy wag dla
obiektów według kryterium wspólnej granicy wymaga ustalenia listy sąsiadów
pierwszego rzędu. Listę taką sporządzono w programie komputerowym
R CRAN. Program ten generuje listę sąsiadów dla jednostek znajdujących się
w bazie danych w pliku z rozszerzeniem *.shx. Pliki tego typu powstają
w programach GIS podczas digitalizacji podkładu analogowego badanej prze-
strzeni.

WYNIKI

Skonstruowanie syntetycznej miary rozwoju rozwiązało problem porów-
nywalności oraz porządkowania badanych obiektów ze względu na poziom
zjawisk, które wydają się być niemierzalne. Pozorna niemierzalność wynika
z braku możliwości zmierzenia ich jedną miarą. Do zjawisk o charakterze wie-
lowymiarowym, które można opisać tylko za pomocą zestawu pewnych, istot-
nych właściwości (cech), należy poziom potencjału infrastruktury gospodarstw
rolnych. Miernik rozwoju opracowany przez Hellwiga pozwala łączyć różno-
rodne informacje płynące z ciągu cech i przyporządkowywać wspomnianemu
zjawisku agregatowemu jedną miarę syntetyczną [Woźniak 2001].
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Takie podejście pozwala na wyznaczenie rozkładu przestrzennego i pro-
wadzenia analizy w programach geoinformatycznych. Przystępując do analizy
przestrzennej, wyznaczono zależności pomiędzy obiektami wynikającymi
z rozmieszczenia przestrzennego na podstawie macierzy przyjętych kryteriów.

Podsumowanie macierzy wag sąsiedztwa według kryterium wspólnej gra-
nicy.

Macierz ta jest najczęściej stosowaną macierzą w analizach społeczno-
ekonomicznych i rozważaniach teoretycznych w ekonometrii przestrzennej.

Lista wyników macierzy pierwszego rzędu typu „B” binarna i typu „W”
standaryzowana rzędami:

− liczba regionów: 509,
− liczba niezerowych powiązań: 2874,
− odsetek niezerowych powiązań: 1,1,
− średnia liczba powiązań: 5,6,
− obiekty, które mają tylko dwóch sąsiadów: 3, 262, 268, 270, 287, 298,

305, 346, 365, 428, 454, 494, 509,
− obiekt, który ma największą liczbę powiązań: 234.
W tabeli 1 przedstawiono liczbę obiektów przestrzennych i liczbę ich po-

wiązań z sąsiadami. Widzimy, że 13 gmin ma tylko dwóch sąsiadów. Wiąże się
to z tym, że są to gminy występujące na krawędzi badanego obszaru. Kształt
badanego obszaru wpływa istotnie na zakres i typ szacowanego procesu zależ-
ności przestrzennej. Na granicach badanego obszaru występuje tzw. efekt kra-
wędzi, ujawnia się tym, że gminy te mają mniej sąsiadów niż obiekty położone
w środku. W wyniku tego efektu mogą pojawiać się różnice w szacowaniu za-
leżności przestrzennej. Badany obszar nie ma obiektów wyspowych i wciętych
w inne obiekty, co daje podstawę do wykorzystania w analizie macierzy wag
o kryterium wspólnej granicy.

Tabela 1. Liczba powiązań obiektów przestrzennych
Table 1. The amount of connection of spatial objects

Liczba sąsiadów 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Liczba obiektów 13 39 82 109 125 74 35 22 2 5 2 1

Źródło: Badania własne

Rysunek 2 przedstawia graf macierzy wag według kryterium wspólnej
granicy. Z grafu można odczytać obiekt, który ma największą liczbę sąsiadów.
Największą liczbę powiązań odnotowano dla gminy Limanowa z woj. małopol-
skiego. W analizach przestrzennych ważną kwestią jest skala mapy podkładu
i przeliczanie współrzędnych geograficznych na odległości. Na grafie widać, że
przedstawiany obszar badań jest wpisany w układ współrzędnych geograficz-
nych. Środki obszarów zostały wyliczone jako rzeczywiste środki gmin, a odle-
głości są wyznaczane według metody Great Ciscle w kilometrach.
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Źródło: Badania własne

Rysunek 2. Graf powiązań macierzy wag sąsiedztwa
według kryterium wspólnej granicy zbioru gmin

Figure 2. Graph of neighbourhood weight matrices associations
according to common boundary criterion

Miara globalna zależności przestrzennej jest jednoliczbowym wskaźnikiem
autokorelacji lub ogólnego podobieństwa regionów. Wyznaczenie globalnego
wskaźnika autokorelacji przestrzennej mówi nam o procesie zmian wskaźnika
syntetycznego zachodzącym w różnych lokalizacjach. Wartości statystki I Mo-
rana zamieszczone w tabelach 2 i 3 są obliczane na podstawie czterech argu-
mentów: pierwszy argument jest wskaźnikiem syntetycznym opisującym poten-
cjał wyposażenia gospodarstw rolnych w techniczne środki produkcji, dla
którego wyliczamy statystykę globalną I Morana, drugim argumentem jest ma-
cierz wag jako lista sąsiadów spełniająca dane kryterium, trzecim argumentem
jest  liczba obserwacji, można ją traktować jako długość wektora danych listy
sąsiadów o zadanym kryterium, czwarty argument jest sumą wag dla obiektów.
Tabela 2 przedstawia wartość wyliczonej statystyki globalnej I Morana oraz test
istotności z podejściem tradycyjnym (momentami teoretycznymi – podejściem
randomizacyjnym i rozkładem normalnym).

Podejście randomizacji lub przybliżenia rozkładem normalnym ujawnia się
w wartości wariancji. Znikoma różnica wariancji w obu przypadkach testowania
poziomu istotności świadczy o dużej stabilności przestrzennej występowania
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badanej zmiennej. W takim przypadku autokorelacja zależy jedynie od odległo-
ści pomiędzy badanymi gminami. Taka stabilność przestrzenna spowodowana
jest dobrze dobranym obszarem badań w przestrzenni własności potencjału in-
frastruktury wewnętrznej gospodarstw rolnych. Kształt badanego obszaru
w dużym stopniu wpływa na istotność i zakres szacowania statystyk przestrzen-
nych dla dwóch okresów i dwóch typów macierzy zbudowanych na kryterium
wspólnej granicy występuje istotna autokorelacja przestrzenna. Ma ona charak-
ter pozytywnie dodatni, czyli w analizowanych latach występuje tendencja do
skupiania się jednostek gospodarstw rolnych o podobnej wartości wskaźnika
syntetycznego technicznych środków produkcji w sąsiedztwie.

Tabela 2. Analiza przestrzenna dla wskaźnika syntetycznego potencjału infrastruktury
wewnętrznej gospodarstw rolnych na podstawie statystyki globalnej I Morana

i testowanie jej istotności na podstawie momentów teoretycznych
Table 2. Spatial analysis for indictors of the internal technical infrastructure potential

in agriculture farms on the basis of Global I Moran’s and testing its significance
on the basis of the theoretical moments

Wskaźnik syntetyczny
(1996)

Wskaźnik syntetyczny
(2002)Typ wag

I poziom
istotności wariancja I poziom

istotności wariancja

Test istotności na podstawie randomizacji

Wagi sąsiedztwa według
kryterium wspólnej granicy
typu B

0,437 p < 0,05 0,00067 0,686 p < 0,05 0,00068

Wagi sąsiedztwa według
kryterium wspólnej granicy
typu W

0,442 p < 0,05 0,00071 0,697 p < 0,05 0,00072

Test istotności na podstawie rozkładu normalnego
Wagi sąsiedztwa według
kryterium wspólnej granicy
typu B

0,437 p < 0,05 0,00068 0,686 p < 0,05 0,00068

Wagi sąsiedztwa według
kryterium wspólnej granicy
typu W

0,442 p < 0,05 0,00072 0,697 p < 0,05 0,00072

 Źródło: Badania własne

Wzrost wartości wskaźnika globalnej autokorelacji przestrzennej pomię-
dzy 1996 a 2002 rokiem informuje o zachodzącym procesie modernizacji infra-
struktury wewnętrznej gospodarstw rolnych. Wzrost ten oznacza, że nastąpiło
polepszenie zależności przestrzennej. Uwzględniając sześcioletni okres,
zwiększenie się zależności przestrzennej jest duże i świadczy o wyraźniej pozy-
tywnej tendencji. Taki stan świadczy, że regiony o wysokich wartościach
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zmiennej powodują wzrost wartości badanej zmiennej w gminach bliskich (są-
siednich).

W obu przypadkach typu wag dla kryterium wspólnej granicy statystyka I
Morana jest istotna i wskazuje na wysoce umiarkowaną dodatnią autokorelację
przestrzenną. Na tej podstawie można przypuszczać, że obserwacje w obiektach
sąsiedztw są podobne do siebie. Analizując podobnie wartości globalnej staty-
styki I Morana przestrzeni własności zmiennych diagnostycznych w roku 2002,
można wykazać, że jest istotna i wskazuje na silną dodatnią autokorelację prze-
strzenną. Taka wysoka korelacja wskazuje o dużym uporządkowaniu prze-
strzennym badanej zmiennej.

W tabeli 3 przedstawiono globalną statystykę I Morana i sprawdzanie
istotności testem permutacji opartym na symulacji Monte Carlo z 99 interakcja-
mi dla sprawdzenia wrażliwości badanej zmiennej zwiększono  do 999 interak-
cji. Wartości wariancji statystyki nie wyznacza się na podstawie momentów
teoretycznych, ale na podstawie symulacji numerycznej (permutacyjnej).  

Tabela 3. Analiza przestrzenna dla wskaźnika syntetycznego potencjału infrastruktury
wewnętrznej gospodarstw rolnych na podstawie statystyki globalnej I Morana

i testowanie jej istotności na podstawie symulacji Monte Carlo
 Table 3. Spatial analysis for indictors of the internal technical infrastructure potential
in agriculture farms on the basis of Global I Moran’s and testing its significance on the

basis of the Monte Carlo simulation

Wskaźnik syntetyczny
(1996)

Wskaźnik syntetyczny
(2002)Typ wag

I poziom
istotności I poziom

istotności
test istotności oparty na symulacji Monte Carlo – 99 interakcji
Wagi sąsiedztwa według
kryterium wspólnej granicy
typu B

0,437 p = 0,01 0,686 p = 0,01

Wagi sąsiedztwa według
kryterium wspólnej granicy
typu W

0,442 p = 0,01 0,697 p = 0,01

test istotności oparty na symulacji Monte Carlo – 999 interakcji
Wagi sąsiedztwa według
kryterium wspólnej granicy
typu B

0,437 p = 0,001 0,686 p = 0,001

Wagi sąsiedztwa według
kryterium wspólnej granicy
typu W

0,442 p = 0,001 0,697 p = 0,001

Źródło: Badania własne
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Po zwiększeniu ilości losowań połączeń zmiennej ze zbioru 509 gmin
widać, że statystyka I Morana ma tę samą wartość, jednak inny jest poziom
istotności. Porównując wyniki statystyki I Morana, dla dwóch testów istotności
w obrębie jednego roku, stwierdzono, że jest ona niemal taka sama, zmienia się
nieznacznie tylko w zależności od typu wagi na podstawie kryterium wspólnej
granicy. Taka stabilność statystyk przestrzennych daje postawę do trafnego
wnioskowania odnośnie do lokalizacji zmiennej w badanej przestrzeni obiektów.
Można zatem stwierdzić, że obiekty o wysokich wartościach skupiają jednostki
o podobnie wysokich wartościach badanej zmiennej.

Przeprowadzona analiza globalnej statystyki I Morana pozwoliła określić
zmiany i siłę powiązań przestrzennych dla infrastruktury gospodarstw rolnych.
Istnieje możliwość przeniesienia jej w inne aspekty rolniczej przestrzeni produk-
cyjnej. W dobie komputerów – o większych mocach obliczeniowych i lepszej
informatyzacji, metodę tę można z powodzeniem wykorzystać np. do analiz
w systemie AICS. Zaletą stosowania autokorelacji jest wykorzystanie przestrze-
ni jako dodatkowej zmiennej w interpolacji danych gospodarczych.

WNIOSKI

W dokonanej analizie zależności przestrzennej połączono z sobą trzy ro-
dzaje informacji: lokalizację obiektów (gmin),  informacje pochodzące z takso-
nomii numerycznej oraz powiązań przestrzennych między obiektami. Informacje
lokalizacji wyznaczono z kwerend do bazy danych przestrzennych za pomocą
oprogramowania GIS. Stopień nasilenia badanego zjawiska w lokalizacjach
ustalono, wykorzystując wskaźnik syntetyczny. Informacje o powiązaniach
przestrzennych zostały określone na podstawie bazy danych, korzystając z bi-
bliotek oprogramowania R-CRAN. Wyznaczoną autokorelację przestrzenną
można z powodzeniem wykorzystać do opisu wpływu przestrzeni na dyfuzję
zmian w infrastrukturze wewnętrznej gospodarstw rolnych. Pozyskane informa-
cje o zależnościach przestrzennych charakteryzują rodzaj i siłę powiązań prze-
strzennych. Umożliwiają pełniejsze niż tradycyjne miary, określenie związków
i zależności pomiędzy jednostkami terytorialnymi. Znajomość i zrozumienie
struktur przestrzennych pozwala na trafniejsze przewidywanie zmian w wyposa-
żeniu gospodarstw rolnych w techniczne środki produkcji na etapie planowania
funkcji gospodarczych gmin. Szczególną cechą autokorelacji przestrzennej jest
wykorzystanie jej do analizy zmian w strukturze przestrzennej w aspekcie roz-
ważań nad konwergencją oraz dywergencją rozwoju.

Wyznaczona na podstawie statystyki globalnej I Morana autokorelacja
przestrzenna pozwoliła zrealizować cel pracy. Tym samym uzyskano odpowiedź
na pytanie: „Czy istnieje zależność pomiędzy wyposażeniem gospodarstw rol-
nych w techniczne środki produkcji a ich rozmieszczeniem przestrzennym
w makroregionie Polski Południowej i Południowo-Wschodniej?” Analiza uzy-
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skanych wyników pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż występuje silna dodat-
nia autokorelacja przestrzenna, świadcząca o przyciąganiu się obiektów
o podobnych wartościach badanej zmiennej.

Wzrost wartości globalnej statystyki I Morana (I96’ = 0,442, I02’ = 0,697) na
przełomie 6 lat świadczy o silnie zachodzącym procesie konwergencji rozwojo-
wej obszaru badań. Wzrost ten oznacza, że nastąpiło wzmocnienie zależności
przestrzennych.

BIBLIOGRAFIA

Domański R. Teoretyczne podstawy geografii ekonomiczne. PWE, Warszawa. 1988.
Kopczewska K. Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN

CeDeWu. Warszawa 2006, s. 13, 15; 56, 119.
Krakowiak-Bal A. Wykorzystanie wybranych miar syntetycznych do budowy miary rozwoju infra-

struktury technicznej. Infrastruktura i Ekologia Obszarów Wiejskich nr 3, PAN Kraków
2005, s. 57–63.

Tobler W.R. A Continuous Transformation Useful for Districting. Annals of the  New York Acad-
emy of Sciences. 1970, s. 215–220.

Woźniak A. Relacje przestrzenne w infrastrukturze i technicznym wyposażeniu rolnictwa w woje-
wództwie małopolskim. Rozprawa habilitacyjna nr 7. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rol-
niczej.  2001, s. 9–50.

Woźniak A., Sikora J. Zróżnicowanie obszarów wiejskich woj. małopolskiego pod względem
wyposażenia w środki techniczne gospodarstw rolnych. Infrastruktura i Ekologia Obszarów
Wiejskich nr 3, PAN Kraków 2005.

Dr inż. Jakub Sikora
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
30-149 Kraków ul. Balicka 116B

Tel. (012) 662 4660
Jakub.Sikora@ur.krakow.pl

Recenzent: Prof. dr hab. Jerzy Gruszczyński



<<
  /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


