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Synopsis. Innowacje w gospodarstwach rolnych są wymogiem współczesnych czasów. Innowacja to wytwarzanie 
i dostarczanie na rynek nowych produktów. Dalszy rozwój oraz kontynuowanie przemian w polskim rolnictwie 
wymaga otwartości rolników na nowe inicjatywy.

Wstęp
Aktualnie na terenach wiejskich zachodzą znaczne przemiany zarówno w zakresie rodzaju, jak i skali 

produkcji. Innowacje w gospodarstwach rolnych są wymogiem współczesnych czasów. Takie działania są 
niezwykle ważne dla modernizacji polskiego rolnictwa, dzięki nim można osiągnąć dodatkowe korzyści 
materialne z funkcjonowania takiego gospodarstwa. 

Innowacja, to wytwarzanie i dostarczanie na rynek nowych produktów, a także zastosowanie w procesie 
produkcji nowych technologii bądź ulepszenia dotychczasowych, w celu zwiększenia wydajności produkcji, 
obniżenia jej kosztów, zastosowania nowych, bardziej dostępnych surowców oraz poprawy jakości produkcji.

W rodzinnych gospodarstwach rolnych można ją zmierzyć takimi miernikami, jak: liczbą przyjętych inno-
wacji, ich rodzajem, poziomem nakładów na innowacje w kosztach ogólnych gospodarstwa lub też względną 
korzyścią, jaką się osiąga przez jej wprowadzenie [Baruk 1994]. Innowacje można podzielić na  kilka rodzajów: 

 – o zasięgu międzynarodowym (odkrycia i wynalazki),
 – o zasięgu regionalnym ( adaptacja rozwiązań, które sprawdziły się w innych miejscach i ich przy-

stosowanie do danego regionu),
 – innowacje gospodarstwa (adaptacja usprawnień i nowych rozwiązań do potrzeb konkretnego go-

spodarstwa).
Z punktu widzenia rolnika, najbardziej racjonalne jest skoncentrowanie działań i wysiłków na in-

nowacjach gospodarstwa. Ważne jest, poszukiwanie odpowiedzi na pytania, jakiego rodzaju działania 
innowacyjne są podejmowane przez rolników w swoich gospodarstwach oraz jakimi cechami odznaczają 
się te gospodarstwa, w których są wdrażane innowacje.

Dalszy rozwój oraz kontynuowanie przemian w polskim rolnictwie wymaga otwartości rolników na 
nowe inicjatywy, które nie powinny być nastawione na odkrywanie nowych technologii, ale ukierunko-
wanie na wdrażanie rozwiązań, które zostały już sprawdzone. Wynika to z faktu, że nowe rozwiązania 
są zazwyczaj ryzykowne, czasochłonne i kapitałochłonne, dlatego zdecydowanie lepszym rozwiązaniem 
jest powielanie wypróbowanych schematów. 

W przypadku wprowadzenia konkretnych innowacji istotne jest również, stopniowe ich wdrażanie, 
tak, żeby w miarę możliwości utrzymać dotychczasowe źródło przychodów i zminimalizować ryzyko 
związane z wdrożeniem nowych rozwiązań. Ważne jest także dopasowanie skali innowacji do wielkości 
potrzeb, jakim ma służyć konkretne rozwiązanie. Przykładowo, zakup nowego ciągnika o dużej mocy 
zazwyczaj nie jest zasadny w przypadku gospodarstwa o stosunkowo niewielkim areale. Celowe jest 
więc podjęcie badań wykorzystania innowacji w gospodarstwach rolniczych.

Materiał i metodyka badań
Materiał empiryczny stanowiły wyniki badań przeprowadzonych w 18 losowo wybranych gospo-

darstwach rolnych zlokalizowanych na obszarach wiejskich we Wschodniej Polsce w województwach 
mazowieckim i lubelskim. Średnia powierzchnia badanych gospodarstw wyniosła 22,4 ha. 
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Informacje uzyskano metodą ankietową, z wykorzystaniem narzędzia, jakim był kwestionariusz 
ankietowy. Przedmiotem badań była ocena wprowadzenia nowych technologii w gospodarstwach w 
ostatnich pięciu latach oraz źródeł informacji, które w głównej mierze spowodowały ich wprowadzenie. 

Wszystkie działania innowacyjne w gospodarstwach zestawiono procentowo i liczbowo oraz w formie 
tabelarycznej. Przy interpretacji wyników posłużono się metodą porównawczą i opisową.

Wyniki badań
Średnia powierzchnia badanych gospodarstw wynosi 20,6 ha użytków rolnych w tym użytki zielone 4,5 ha. 

Średni wiek rolników to 49, a gospodyń 47 lat. Sposób prowadzenia gospodarstwa i jego opłacalność zależy od 
kwalifi kacji posiadanych przez rolnika. Wśród badanych rolników wykształcenie zawodowe miało 72,7%, a 
średnie – 27,3%, natomiast rolniczek odpowiednio: 63,6 i 36,4%. Dane te wskazują, że pod względem wykształ-
cenia mężczyźni przewyższają kobiety, co może mieć wpływ na ich postawę wobec przyjmowania nowości.

Wszystkie wprowadzone innowacje do rodzinnych gospodarstw rolnych zsumowano, obliczono ich 
strukturę oraz nadano ocenę punktową w zależności od liczby innowacji.  Podzielono je na cztery działy, 
a mianowicie: produkcję roślinną, produkcję zwierzęcą, organizację i ekonomikę oraz gospodarstwo 
domowe (tab. 1). Struktura innowacji w produkcji roślinnej wskazuje, że najwięcej zmian dotyczyło 
mechanizacji upraw oraz wprowadzenia nowych gatunków i odmian roślin. W najmniejszym stopniu 
przemiany dotyczyły środków ochrony roślin i nawozów, a także nowych technologii. Rolnicy pomimo 
trudności ekonomicznych starają się systematycznie modernizować swój park maszynowy, wymieniać 
materiał siewny, jak również wprowadzać nowe środki ochrony roślin i nawozy.

W zakresie innowacji w produkcji zwierzęcej (tab. 2) rolnicy koncentrowali się na powiększaniu po-
głowia zwierząt, szczególnie o nowe rasy, modernizowaniu obory i chlewni, a także instalowaniu nowych 
urządzeń. Powiększenie stada odbywało się w głównej mierze z własnych funduszy, gdyż forma kredytów 
była według nich zbyt sformalizowana i w konsekwencji niedostępna. Na efekty hodowlane miała wpływ 
przede wszystkim odpowiednia modernizacja i unowocześnienie pomieszczeń, dlatego często rolnicy kupują 
nowe maszyny (np. schładzarki do mleka) oraz wprowadzają nowe rasy zwierząt. W związku z tym są 
zainteresowani wszelkimi nowościami w tych dziedzinach. Wszystkie innowacje w produkcji zwierzęcej, 
wymagające dużych nakładów fi nansowych były wprowadzane w stosunkowo niewielkich ilościach. 

W zakresie ekonomiki i organizacji 
gospodarstw innowacje dotyczyły w 
głównej mierze zmian zakupu gruntów 
oraz zaciągania kredytów. Dzierżawą 
gruntów było zainteresowanych tylko 
25% rolników. Warunki te wynikały czę-
sto z występującym powszechnie niskim 
zapotrzebowaniem na płody rolne. Dlate-
go rolnicy często wykorzystywali zboża 
na pasze, dokonując zakupu dodatków 
mineralnych, a także zwiększając uprawę 
tych roślin, które najlepiej się sprzedawa-
ły. Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków i zakup komputerów dokonywa-
na była często z zamiarem usprawnienia 
działalności w gospodarstwie.

W procesie analizowania i wprowa-
dzania innowacji dużą rolę miały źródła 
informacji i stopień ich natężenia. Znacze-
nie tych przekazów było różne i zależało 
od stopnia złożoności, możliwości wypró-
bowania i obserwacji w zastosowaniu. Za 

główne miejsce czerpania informacji na temat innowacji respondenci uznali środki masowego przekazu 
(prasa, radio i telewizja), następnie internet oraz sprzedawcy i dealerzy. Przyczyny wprowadzenia zmian 
wynikały w 60% z chęci unowocześnienia gospodarstwa. Pozostałe 40% powodów wprowadzenia zmian 
wynikało w równiej części z chęci podniesienia jakości oferowanych płodów rolnych oraz konieczności 
sprostania wymogom stawianym przez odbiorców produktów i surowców rolnych. 

Źródła fi nansowania, z których korzystali rolnicy na potrzeby wprowadzenia innowacji pochodziły 
głównie ze środków własnych (blisko 46%). Kredyty i środki unijne stanowiły po 27%.  

Tabela 1. Innowacje w gospodarstwach rodzinnych w poszcze-
gólnych działach 
Table 1. Innovations on family farms in the various sectors
Wyszczególnienie/Specifi cation Innowacje 

[%]/
Innovation 

[%]

Liczba
innowacji/
Number of
innovations

Innowacje w produkcji roślinnej/ 
Innovations in crop production 43,2 19

Innowacje w produkcji zwierzęcej/ 
Innovations in animal production 22,7 10

Innowacje  w zakresie ekonomiki i 
organizacji/Innovations in the fi eld 
of economics and organization

18,2 8

Innowacje  w gospodarstwie 
domowym/Innovations in the 
household

15,9 7

Razem innowacje/Total Innovation 100,0 44
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Source: own study based on survey
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Innowacje a konkurencyjność gospodarstw
Pojęcie „konkurencja” (competiton) wywodzi się od łacińskiego wyrażenia „cum petere”, które oznaczało 

wspólne poszukiwanie (z łac. „concurrere” co można tłumaczyć jako „biec razem”) [Stankiewicz 2002].
W celu rozwoju polskiego rolnictwa istnieje przekonanie o potrzebie wzrostu jego siły konkurencyjnej 

na rynku krajowym wobec importu, jak i na rynkach międzynarodowych w celu zwiększenia swej eks-
pansji eksportowej i uzyskania dodatniego salda obrotów zagranicznych. Konieczna jest również poprawa 
efektywności gospodarowania, jako zasadniczej drogi długookresowego wzrostu konkurencyjności sfery 
wytwórczości rolniczej [Sosnowska 2000]. Konieczne są więc przekształcenia strukturalne w zakresie 
[Kożuch 2000]:
 – modernizacji rolnictwa zmierzającej do poprawy struktury agrarnej i społeczno-zawodowej oraz 

wzrostu konkurencyjności polskiego rolnictwa,
 – wielofunkcyjnego rozwoju wsi umożliwiającego stały i systematyczny odpływ ludności rolniczej 

do zawodów pozarolniczych, wspierania alternatywnych źródeł zarobkowania, przy równoczesnym 
szybkim rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej.
Czynnikiem poprawiającym konkurencyjność polskich gospodarstw są innowacje, które spełniają 

funkcję modernizacyjną przyczyniają się do ich rozwoju. Badania potwierdzają to stwierdzenie, że in-
nowacje poprzez obniżenie kosztów produkcji i unowocześnienie warsztatu pracy oraz funkcjonowania 
gospodarstwa domowego zwiększają ich konkurencyjność. 

Przeważająca liczba innowacji wprowadzanych w badanych gospodarstwach (43,2%) dotyczy pro-
dukcji roślinnej, w tym około połowy z nich wiąże się z mechanizacją gospodarstw i polega na zakupie 

Tabela 2. Liczba i struktura wprowadzonych innowacji w gospodarstwach rodzinnych 
Tabela 2. The number and structure of the introduced innovations in family farms
Wyszczególnienie/Specifi cation Innowacje 

[%]/
Innovation 

[%]

Liczba 
innowacji/
Number of
innovations

Produkcja roślinna/Crop production
Nawożenie i ochrona roślin/Fertilization and plant protection 10,5 2
Nowe technologie/New technologies 10,5 2
Mechanizacja (zakup maszyn nowych jak i używanych)/Mechanization (purchase of 
machinery new and used) 47,4 9

Materiał siewny (zakup materiału kwalifi kowanego)/Seed (purchase of certifi ed seed) 15,8 3
Nowe gatunki i odmiany roślin uprawnych/New species and varieties of crops 15,8 3
Razem/Total 100 19

Produkcja zwierzęca/Livestock production
Nowe gatunki, rasy zwierząt hodowlanych/New species of livestock breeds 40,0 4
Zwiększenie pogłowia zwierząt/Increase in livestock 30,0 3
Modernizacja obory/chlewni/Modernization of the barn/Cattle 20,0 2
Instalacja nowych urządzeń, maszyn (np. schładzarki do mleka, dojarki bezprzewodowej)/ 
The installation of new equipment, machinery (eg, cooling of milk, milking wireless) 10,0 1

Razem produkcja zwierzęca/Total animal production 100,0 10
Ekonomika i organizacja w gospodarstwach/Economics and organization of farms

Zakup gruntów/Acquisition of land 37,5 3
Dzierżawa gruntów/Land Lease 25,0 2
Skorzystanie z kredytów/The use of the credits 37,5 3
Razem innowacje w zakresie ekonomiki i organizacji/Total innovation in economics 
and organization 100,0 8

Gospodarstwo domowe/Household
Ekologia w domu i zagrodzie/Ecology in the house and yard 28,6 2
Zakup sprzętu gospodarstwa domowego i innych urządzeń/Purchase of household 
appliances and other devices 71,4 5

Razem gospodarstwo  domowe/Total household 100 7
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Source: own study based on survey
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maszyn rolniczych. Za podstawowe czynniki warunkujące ten kierunek działalności innowacyjnej gospo-
darstwa należy uznać, dostosowanie parku maszynowego do nowych technologii produkcji, związanych 
często z powiększeniem jej skali oraz obniżenie kosztów produkcji. 

Oprócz przejawów przekształcenia polskiego rolnictwa takich, jak: zmiany struktury obszarowej, 
tworzenie nowej infrastruktury technicznej na wsi, wdrożenie nowych technologii produkcji, zachodziły 
znaczne przemiany w technicznym wyposażeniu poszczególnych gospodarstw. Stąd w aspekcie techniki 
rolniczej ważną problematyką jest wiedza dotycząca aktualnego poziomu nakładów ponoszonych w 
procesie eksploatacji środków technicznych w polskim rolnictwie [Grześ 2006].

Jednym z istotnych i najważniejszych komponentów kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych 
są koszty mechanizacji. Udział tych kosztów w całkowitych kosztach produkcji wynoszą 30-45% a 
nawet 60-75%, w zależności od rodzaju stosowanych technologii i od rodzaju upraw [Tomczyk 2008]. 
Wprowadzanie innowacji w zakresie mechanizacji zatem może istotnie obniżyć koszty produkcji.

W pozostałych analizowanych kategoriach innowacji należy zwrócić uwagę na zakup zwierząt ho-
dowlanych i powiększanie stad oraz zakup i dzierżawę gruntów.  Spośród innowacji w gospodarstwie 
domowym dominuje zakup sprzętu gospodarstwa domowego i innych urządzeń. W grupie innowacji 
stanowiących unowocześnianie gospodarstw domowych aż 27,3% stanowiły innowacje polegające na  
instalowaniu kolektorów słonecznych i pieców na biomasę.

W badanej grupie gospodarstw innowacje polegające na obniżeniu kosztów produkcji, unowocze-
śnieniu warsztatu pracy oraz funkcjonowaniu gospodarstwa domowego, zwiększają ich konkurencyjność.

Podsumowanie i wnioski
Innowacje w gospodarstwach rolnych są często koniecznością wynikającą z potrzeby dostosowania 

gospodarstw do wymogów gospodarki rynkowej. Ich zastosowanie stymulowane jest również chęcią 
uzyskania wyższych dochodów lub zmniejszenia pracochłonności. 

Spośród badanych rolników 45,5% określiła swoje gospodarstwa jako rozwojowe. Zdecydowana 
większość gospodarstw była zainteresowana wprowadzaniem innowacji. Najwięcej innowacji dotyczyło 
mechanizacji produkcji roślinnej, co wynikało z konieczności dostosowania gospodarstw do nowych 
technologii i obniżenia kosztów produkcji.

Jako główne powody braku zainteresowania wprowadzaniem innowacji wymieniono niestabilną 
politykę fi nansową oraz brak planów co do przyszłości gospodarstwa. 
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Summary
Innovations in agricultural holdings are almost a requirement of modern times. Innovation is the production 

and delivery of new products. Further development and continuation of the changes in Polish agriculture requires 
farmers openness to new initiatives.

Adres do korespondencji:
dr inż Ryszard Jabłonka

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczy w Siedlcach
Zakład Ekonomiki, Organizacji Rolnictwa i Agrobiznesu

ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce
 tel. (25) 643 12 52,  e-mail:  rysjab@uph.edu.pl

dr inż. Beata Lewczuk  
Państwowa Szkoła Wyższa w  Białej Podlaskiej, Instytut Rolnictwa

ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
 tel. 601 768 876, e-mail: bealew@wp.pl



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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


