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1. W Zarządzie Głównym SEP 
 
V Rada Prezesów SEP w Warszawie 
 

dniu 12 czerwca 2015 r. odbyła się V Rada Prezesów 
SEP w kadencji 2014/2018. Tematem przewodnim 

tych obrad Rady były sprawy ekonomiczne  i sprawy działalno-
ści gospodarczej oddziałów, agend i jednostek SEP. Prezes 
SEP kol. Piotr Szymczak we wstępnym wystąpieniu witając 
zaproszonych gości i prezesów oddziałów nakreślił tematykę 
obrad, ze szczególnym uwzględnieniem spraw ekonomicznych 
w SEP, spraw pozyskiwania nowych źródeł finansowania dla 
dalszej działalności stowarzyszeniowej. 
Blok gospodarczy został poprowadzony przez specjalistów 
i praktyków w pozyskiwaniu środków finansowych w tym środ-
ków  pochodzących z funduszy europejskich. Tę problematykę 
omówili przedstawiciele firmy CBR 74, w kontekście wykorzy-
stywania tych środków przez SEP  jako całość i poszczególne 
oddziały mające osobowość prawną. 
Interesujący wykład na temat strategii działania SEP w aktual-
nej sytuacji gospodarczej przedstawił pan Dariusz Olszewski 
przeprowadzając wraz z uczestnikami „grę strategiczną”. 
W dalszej części obrad Rada Prezesów została zapoznana 

z prezentacją działalności SEP w obszarze gospodarczym na 
podstawie wyników i planów centralnych jednostek gospodar-
czych. Wyniki i plany na przyszłość  poszczególnych  agend 
gospodarczych zostały przedstawione przez ich szefów. 
W kolejności Rada wysłuchała sprawozdań: kol. Marcina Ocio-
szyńskiego - dyrektora BBJ, kol. Jerzego Szczurowskiego  - 
dyrektora COSiW, kol. Piotra Biczela – pełnomocnika  prezesa 
SEP ds. Biura Studiów i Analiz. Po prezentacjach agend wystą-
pił kol. Jan Musiał – przewodniczący Rady Nadzorczej Agend 
SEP, który podzielił się swoimi doświadczeniami z okresu peł-
nienia tej funkcji. Informację na temat działalności Centralnej 
Komisji Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej 

1 

Inżynierów  przedstawił w imieniu tej Komisji kol. Tadeusz Bed-
narek, a IR SEP omówił kol. Andrzej Skorupski. 
Rada Prezesów wysłuchała interesującego i obszernego wykła-
du o możliwościach prowadzenia działalności gospodarczej 
przez SEP, widzianej oczami Radcy Prawnego mec. S. Mazur-
kiewicza. Została omówiona i przedyskutowana możliwość dzia-
łalności SEP w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych (sp. 
z o.o.). Tematyka ta pobudziła zebranych do szerszej dyskusji. 
Dalsze omawianie tej tematyki Rada Prezesów zaplanowała na 
najbliższe  swoje posiedzenia. 
Rada Prezesów wysłuchała sprawozdania finansowego SEP za 
2014 r. przedstawionego przez wiceprezesa – skarbnika kol. 
Krzysztofa Nowickiego  oraz  przyjęła, przedłożoną przez prze-
wodniczącego Zespołu RP ds. finansowych kol. Andrzeja Ha-
choła, opinię Rady Prezesów do sprawozdania. Działalność 
Stowarzyszenia w 2014 r. zakończyła się dodatnim wynikiem 
ekonomicznym, wzrosła wartość majątkowa Stowarzyszenia. 
Rada wysłuchała sprawozdania  z rocznej działalności Dzieka-
na Rady Prezesów i przedłużyła pełnienie tej funkcji dla kol. 
Miłosławy Bożentowicz do następnej Rady Prezesów, która 
odbędzie się we wrześniu br. w Bielsku – Białej. 
Rada Prezesów wysłuchała i przyjęła do wiadomości zgłaszane 
przez prezesów oddziałów zrealizowane i zaplanowane inicjaty-
wy stowarzyszeniowe w tym roku  i na następny rok. 

inf. i fot. Bolesław Pałac, Tydzień w SEP 
 
 

Fot. 1 - p. Dariusz Olszewski i „gra strategiczna” 

Fot. 2 - dyrektor Marcin Ocioszyński omawia sytuację BBJ SEP 
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11. zebranie Prezydium ZG SEP 
 

 dniu 18.06.2015 r. odbyło się kolejne zebranie Prezy-
dium ZG SEP. Podczas obrad zapoznano się z: proble-

matyką czasopism wydawanych przez COSiW SEP, sprawoz-
daniem z organizacji MDE i Targów Expopower 2015 
w Poznaniu, stanem finansów SEP za okres 5 miesięcy, infor-
macją nt. Raportu Otwarcia oraz informacją nt. posiedzenia 
Rady Prezesów SEP w dniu 12.06.2015. Postanowiono opra-
cować zasady przygotowania imprez centralnych. 
Zatwierdzono plan działania Rady Absolwentów SEP na ka-
dencję 2014-2018 oraz zaakceptowano wniosek na powołanie 
kol. Przemysława Klukowskiego na przewodniczącego Rady. 
Powołano Radę Nadzorczą ds. Komisji Kwalifikacyjnych w Biu-
rze SEP. 

Krzysztof Woliński, Rzecznik  prasowy SEP 
 
 
Zebranie GKR SEP 
 

 czerwca 2015 r., po raz czwarty w tej kadencji, 
spotkała się Główna Komisja Rewizyjna SEP. Ja-

ko pierwszy zabrał głos prezes SEP Piotr Szymczak, który mó-
wił o aktualnych problemach Stowarzyszenia. Przewodniczący 
GKR Ryszard Frydrychowski przekazał zebranym informację o 
ważniejszych wydarzeniach rozpatrywanych na zebraniach 
Prezydium i ZG SEP, zaś Maciej Bylica zreferował najistotniej-
sze kwestie poruszane na posiedzeniach Rady Prezesów SEP. 
Omawiano sprawy statutowe, działalności gospodarczej i spra-
wozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2014 r. W ocenie bu-
dżetu łącznego za 2014 r. oparto się na bilansie zbiorczym 
oraz rachunku zysków i strat, a także opinii biegłego rewidenta. 
GKR nie wniosła żadnych uwag do formalno - prawnej oraz 
merytorycznej strony przedmiotowych dokumentów.  

Biuro SEP 
 
 
2. W Oddziałach SEP 
 
Obchody Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeń-
stwa Informacyjnego w Oddziale Radomskim SEP 

 
radycyjnie w ostatnią sobotę maja Koło przy 
Orange Polska S.A. zorganizowało wyjazdowe 

obchody ŚDTiSI. Członkowie i sympatycy SEP spo-
tkali się 30 maja 2015 r. o godz. 8:00 zwyczajowo pod 
siedzibą dawnej radomskiej Telekomunikacji w cen-

trum miasta. Autokarem wyruszyliśmy na wspaniałą wycieczkę. 
Wszystkich uczestników „wyprawy” powitał, w imieniu niestety 
nieobecnego organizatora kol. Bogusława Strzelca - prezesa 
koła SEP przy „Orange”, prezes Oddziału Radomskiego kol. 
Wiesław Michalski. W trakcie przejazdu do pierwszego celu 

naszej podróży - Po-
wsina - mieliśmy 
możliwość przejrze-
nia specjalnej edycji 
Biuletynu Informacyj-
nego Zarządu Od-
działu Radomskiego 
SEP, wydawanego 
corocznie z okazji 
ŚDTiSI  (tegoroczny 
Biuletyn miał rekordo-
wą objętość 50 
stron !). 

Zwykle każdy numer zawiera przesłanie Sekretarza Generalne-
go ITU, słowo wstępne prezesa Oddziału Radomskiego, infor-
macje SEP-owskie o zasięgu krajowym i bardzo interesujące 
roczne Kalendarium  Oddziału (VI 2014 – V 2015) z opisami 
i fotografiami. Oczywiście nie może zabraknąć Telenowinek 
2015 - tegoroczne święto odbywało się pod hasłem 
„Telekomunikacja i technologie informacyjno-komunikacyjne: 
źródła innowacyjności”. Pragnę nadmienić, że Biuletyn w for-
mie płyty CD otrzymali na zakończenie wycieczki wszyscy 
uczestnicy. 
Dojechaliśmy do Powsina gdzie zwiedzaliśmy Ogród Botanicz-
ny z pięknie kwitnącymi azaliami. Następnie przejechaliśmy do 
Konstancina-Jeziornej, a przewodnik oprowadził nas po Parku 
Zdrojowym, tężniach i okolicach. 
Kolejnym punktem wycieczki był Zamek Książąt Mazowieckich 
w Czersku, tam również zajął się nami  przewodnik.  
Ostatnim punktem wyprawy był majowy piknik w Grill Barze 

„Szpruch” w miejscowości Pęcław na skraju lasu, gdzie przy 
zastawionych stołach spędziliśmy ostatnie dwie godziny impre-
zy. Wróciliśmy wieczorem do Radomia pełni wrażeń po kolej-
nym, niezwykle udanym ŚDTiSI. 

Joanna Perkuszewska, wiceprezes Oddziału Radomskiego SEP 
fot. Ewa Strzelec 

 
 
Międzynarodowy Dzień Elektryki w Białymstoku 
 

 dniu 10 czerwca 2015 roku, w ramach ob-
chodów Międzynarodowego Dnia Elektryki, w 

Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza 
Groszkowskiego w Białymstoku odbyła się konferen-
cja pt. "Zawodowcy wobec wyzwań świata pracy" 

oraz wielki festyn na dziedzińcu szkoły pod hasłem "Rodzina 
Elektryka". W konferencji oprócz licznie zgromadzonej młodzie-
ży udział wzięli przedstawiciele czołowych białostockich firm, 
potencjalnych pracodawców dla absolwentów szkoły, któ-
rzy przybliżyli swe oczekiwania wobec kandydatów do pracy. 
Obecni na konferencji przedstawiciele Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Białostockiej, w osobach dziekana wydziału prof. 
dra hab. inż. Mariana Rocha Dubowskiego oraz prodziekanów: 
dra inż. Jarosława Werdoniego i dra inż. Wojciecha Trzasko 
omówili ofertę edukacyjną uczelni. Po konferencji przyszła kolej 
na festyn uczniowski, który odbywał się na dziedzińcu szkoły i 
obfitował w wiele atrakcji, a wśród nich: koncert szkolnej orkie-
stry dętej, występy zespołu mażoretek, występy kabaretowe 
oraz koła teatralnego, pokazy taneczne, konkursy (m.in. „Jaka 
to melodia"), potyczki sportowe (m.in. przeciąganie liny w for-
mule uczniowie kontra nauczyciele), turniej gier komputero-
wych, pokaz walk robotów, dodatkowe atrakcje w posta-
ci stoiska Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej oraz 
stoiska Wydziału Elektrycznego tejże uczelni, na którym pre-
zentowano nowinki techniki związanej z elektryką (np. elastycz-
ne fotoogniwa) oraz osiągnięcia kół naukowych. Latały drony. 

Fot. 3 - uczestnicy wycieczki na tle zamku w Czersku  
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Sesję poprzedziła Msza św. i spotkanie przy grobie Profesora 
z udziałem córki i syna oraz ich rodzin. Organizatorami uroczy-
stości byli: Oddział Wrocławski SEP, Wydział Elektryczny 
i Katedra Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. 

Zbigniew Lubczyński, Oddział Wrocławski SEP 
 
 
Pożegnanie 
 

W dniu 13.06.2015 r. zmarł w wieku 84 lat kol. 
Antoni Machnik. Był Członkiem Oddziału Zagłę-
bia Węglowego SEP od 1981 i wieloletnim prze-
wodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej nr 064. 
W dniu 30.05.2015 r. zmarł w wieku 89 lat kol. 

Jan Pichalski, wieloletni członek i zasłużony działacz Oddziału 
Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP. 
Cześć Ich Pamięci! 

Serwowano okolicznościowy tort oraz wspaniały bigos. Festyn 
obfitował w wiele innych różnych atrakcji, których nie sposób 
wymienić. Impreza obchodów Międzynarodowego Dnia Elektry-
ki w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkow-
skiego w Białymstoku weszła już na trwałe do kalendarza im-
prez szkoły, gdyż ubiegłoroczna edycja była równie udana.       

inf. i foto: Paweł Mytnik, Oddział Białostocki SEP 
 
 
INDUSTRIADA 

 
sobotę 13 czerwca, już po raz 
szósty, członkowie Koła SEP przy 

Elektrowni Łaziska uczestniczyli w wyda-
rzeniach INDUSTRIADY w Muzeum Ener-
getyki w Łaziskach Górnych. To coroczne 

święto Szlaku Zabytków Techniki prezentuje najciekawsze 
obiekty związane z przemysłowym dziedzictwem regionu. 
W tym roku motywem przewodnim INDUSTRIADY była PRA-
CA. Święto obfitowało w wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży 
i dla dorosłych. Oddział Zagłębia Węglowego SEP jest człon-
kiem wspierającym Muzeum Energetyki. Opiekę nad Muzeum 
sprawuje Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki, 
którego prezesem jest członek Koła SEP przy Elektrowni Łazi-
ska Jolanta Pietryja-Smolorz. Szersza informacja o imprezie na 
stronie internetowej pod adresem: www.muzeumenergetyki.pl. 

Barbara Adamczewska Biuro OZW SEP 
 
 
3. 100-lecie urodzin prof. Konstantego Wołkowińskiego 

 
15 czerwca 2015 r. w Centrum 
Kongresowym Politechniki Wro-
cławskiej odbyła się uroczystość 
setnej rocznicy urodzin Profesora 
Konstantego Wołkowińskiego 

(1915-1987), nauczyciela akademickiego i wychowawcy mło-
dzieży akademickiej, długoletniego dziekana i prodziekana 
Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, autora wielu 
podręczników i publikacji z zakresu urządzeń i instalacji elek-
trycznych, wybitnego specjalisty w zakresie  ochrony przeciw-
porażeniowej w szczególności uziemień. Na sesję poświęconą    
Profesorowi  złożyły się  wystąpienia osób blisko związanych 
z Jego osobą: prof. Henryka Markiewicza, dr. inż. Witolda Ja-
błońskiego i dr. inż. Marka Szuby oraz uzupełniające wypowie-
dzi z sali. Sesję uświetnił występ zespołu  Consonanza pod 
kierownictwem prof. Marty Kierskiej – Witczak. 

Fot. 4 - przedstawiciele Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej - 
od lewej: prodziekan dr inż. Jarosłw Werdoni, dziekan prof. Marian Roch 
Dubowski, prodziekan dr inż. Wojciech Trzasko oraz dyrektor ZSE w Białym-
stoku mgr inż. Anna Niczyporuk  

Fot. 5 - profesor Jan Iżykowski otwiera obrady uroczystej sesji  

Fot. 6 - przy grobie profesora Konstantego Wołkowińskiego przemawia kol. 
Zbigniew Lubczyński 

SEP COSiW poleca 

 
Specjaliści z całego kraju na warsztatach 
elektromedycznych. 
 

 nowo przygotowanej sali edukacyjnej BBJ  odbyły się 
pierwsze z cyklu specjalistycznych warsztatów  prze-

znaczonych dla serwisantów urządzeń medycznych . Przez 
dwa dni uczestnicy poznali zasady bezpieczeństwa elektrycz-
nego w obiektach  służby  zdrowia oraz przeprowadzili serię 
ćwiczeń pomiarowych na urządzeniach medycznych. Omówio-
no i przeprowadzono badania miedzy innymi na elektrokardio-
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KALENDARIUM 
 
15 czerwca- Światowy Dzień Wiatru 
1752 – Benjamin Franklin udowodnił, że piorun jest zjawiskiem 
elektrycznym. 
1844 – Charles Goodyear opatentował metodę wulkanizacji 
kauczuku. 
16 czerwca 
1875 – urodził się Fredrik Ljungström, szwedzki konstruktor, in-
żynier, przemysłowiec, wynalazca turbiny parowej promienio-
wej (zm. 1964). 
1963 - z kosmodromu w Bajkonurze (Kazachstan) wystrzelono 
statek Wostok 6 z pierwszą kosmonautką Walentiną Tieriesz-
kową na pokładzie. 
17 czerwca- Dzień Czołgisty 
1933 – oddano do użytku Zbiornik Otmuchów wraz z elektrow-
nią wodną. 
1938 – urodził się Zdzisław Bubnicki, inżynier elektryk, nauko-
wiec, specjalista w zakresie automatyki, informatyki i robotyki 
(zm. 2006). 
18 czerwca 
1815 – 100 dni Napoleona: w bitwie pod Waterloo Napoleon 
Bonaparte poniósł ostateczną klęskę. 
1992 – rozpoczęła działalność pierwsza polska sieć telefonii 
komórkowej PTK Centertel. 
19 czerwca 
1623 – urodził się Blaise Pascal, francuski filozof, matematyk, 
fizyk (zm. 1662). 
1963 – rozpoczął się I Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w 
Opolu. 
20 czerwca- Światowy Dzień Uchodźcy 
1597 – zmarł Willem Barents, holenderski żeglarz, podróżnik, 
odkrywca, od jego nazwiska pochodzą nazwy Morza Barentsa i 
Wyspy Barentsa (ur. 1550). 
1819 – amerykański SS Savannah przypłynął do Liverpoolu 
kończąc, jako pierwszy parowiec, rejs transatlantycki. 
21 czerwca- Święto Muzyki 
1948 - na pierwszym komputerze opartym na architekturze von 
Neumanna, Manchester Small-Scale Experimental Machine, 
uruchomiono pierwszy zapisany w pamięci program kompute-
rowy. 
1948 - Przedsiębiorstwo Columbia Records zaprezentowało w 
Atlantic City pierwszą płytę długogrającą o 33 1/3 obrotów na 
minutę. 
 
Walentyna Tierieszkowa 

Walentyna Władimirowna Tierieszko-
wa urodziła się 6 marca 1937 w Ma-
slennikowie – radziecka kosmonautka, 
inżynier, pierwsza kobieta, która odby-
ła lot po orbicie okołoziemskiej. Jej oj-
ciec był traktorzystą i poległ na fińskim 
froncie, matka była kołchoźnicą. Była 
aktywną działaczką Komsomołu. Po 
locie Gagarina ze względów propa-
gandowych została wybrana wraz z 
czterema innymi kobietami do prze-
szkolenia na kosmonautki.  16 czerw-

ca 1963 rozpoczęła lot na statku Wostok 6, który trwał 2 doby 
22 godziny 50 minut i 8 sekund. Lądowanie miało miejsce 19 
czerwca 1963 po okrążeniu Ziemi 48 razy. Prawie natychmiast 
powróciła do Moskwy, żeby przemówić na forum obradującego 
na Kremlu Międzynarodowego Kongresu Kobiet. W następnych 
latach Tierieszkowa studiowała w Wojskowym Instytucie Lot-
nictwa im. Żukowskiego w Moskwie, który ukończyła w 1969, 
jako inżynier kosmonauta, a w 1977 obroniła pracę doktorską. 
W 1964 piosenka pt. „Wala twist”, stała się przebojem w Pol-
sce. Napisana ku czci pierwszej kosmonautki, a wykonywana 
przez żeńską grupę wokalną „Filipinki”.  

grafie, pompach infuzyjnych, kardiomonitorze, elektronicznych 
ciśnieniomierzach. Przeprowadzono testy zgodnie z normą 
EN62353 oraz porównanie zakresu badań z normą IEC60601. 

Badanie ciągłości przewodu ochronnego -  RPE, Badanie rezy-
stancji izolacji urządzenia - RISO, Badanie rezystancji izolacji 
części aplikacyjnych typu F, Badanie prądów upływu, Badanie 
prądu upływu urządzenia metodą różnicową, Badanie prądu 
upływu urządzenia metodą bezpośrednią, Badanie prądu upły-
wu urządzenia metodą zastępczą, Badanie prądu upływu czę-
ści aplikacyjnej metodą bezpośrednią, Badanie prądu upływu 
części aplikacyjnej metodą zastępczą, Test funkcjonalny. 
W związku z  dużym zainteresowaniem szkoleniami uczestni-
ków z całego kraju SEP COSiW  podpisał umowę otwarcia  filii 
ośrodka szkoleniowego wraz z ofertą wydawniczą na terenie 
Krakowa. 

Jarosław Cyrynger  SEP COSiW 
 
Prezentacja programu współpracy i potencjału COSiW na 
V Radzie Prezesów SEP. V Radzie Prez

 związku z szybkim rozwojem narzędzi do komunikacji 
internetowej, wymiany danych oraz systemów zarzą-

dzania,  współpraca, oraz świadczenie usług na wysokim po-
ziomie staje się priorytetem każdej firmy i organizacji.  
Na kolejnym spotkaniu Prezesów SEP, pakiet usług cyfrowych, 
ofertę druku oraz działań marketingowych przedstawił kol Jerzy 

Szczurowski dyrektor SEP COSiW. W oparciu o doświadczenia 
i strukturę wydawnictwa VDE VERLAG przypomniał założenia 
współpracy, w prężnie działającym stowarzyszeniu.  
„Potencjał osiągnięty przez SEP COSiW zapewnia realizację 
każdego zlecenia z branży wydawniczej, reklamowej oraz roz-
budowanych projektów informatycznych”.  

Jarosław Cyrynger  SEP COSiW 

Fot. Przyłączanie symulatora „pacjenta EKG” przed pomiarami 

Zespół Redakcyjny: Iwona Sztompka , Marcin Jeżewski, Bolesław Pałac 
Rzecznik Prasowy SEP — Krzysztof Woliński 
Skład i opracowanie graficzne — Jarosław Cyrynger  
Adres redakcji: ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, tel. (22) 556 43 05, kom. 533 314 914 
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w nadesłanych tekstach (np. korekta dostrzeżonych błędów, nadawanie lub zmianę tytułów etc.), a także innych 
zmian wynikających z zasad edytorskich lub kultury języka. Redakcja zastrzega sobie odmowę publikacji lub korektę materiału bez podania przyczyny, a w szczególno-
ści, gdy materiał: narusza prawa autorskie i prawa pokrewne. Okaże się nierzetelny lub niezgodny ze statutem SEP. Jest słabej jakości merytorycznej. Narusza decyzje i 
ustalenia organów SEP. Narusza inne dobra prawnie chronione 



<<
  /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


