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wym przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych jest zaś Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prezes UODO również zwrócił się do rzecznika Małych i Średnich Przed-
siębiorstw z wyjaśnieniem, w którym wskazał, że objaśnienia prawne określone 
w ustawie Prawo przedsiębiorców nie dotyczą przepisów o ochronie danych 
osobowych. 

Ponadto zwracanie się z wnioskiem o wyjaśnienie regulacji z zakresu ochro-
ny danych osobowych, do innych organów, aniżeli powołany do tego Prezes 
UODO, może narazić przedsiębiorców na niepewność prawną, gdyby stanowi-
ska w danej kwestii okazały się rozbieżne. Jakiekolwiek interpretacje dotyczące 
ochrony danych osobowych nie są bowiem wiążące dla Prezesa UODO.

WAŻNE: UODO przypomina, że jeżeli ustawodawca postanowi umożliwić 
pracodawcom samodzielne przeprowadzanie badań stanu trzeźwości 
pracowników, to będzie wówczas bacznie przyglądał się takiej inicjatywie, by 
zostały zapewnione gwarancje dla praw i wolności osób. Potrzeba zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego nie może nie uwzględniać prawa do prywatności 
i godności pracowników.

www.uodo.pl

II.  WAŻNY TEMAT

 ZMIANY W POSTĘPOWANIU PRZED 
SĄDAMI PRACY  

Od 7 listopada 2019 r. spór między pracodawcą i pracownikiem ma być 
rozwiązywany na posiedzeniu przygotowawczym, bez potrzeby prowadze-
nia dalszych posiedzeń. Od tego dnia pracodawca będzie musiał przywró-
cić do pracy pracownika już po wyroku sądu pierwszej instancji. Z kolei od 
21 sierpnia 2019 r. ponosi wyższe koszty sądowe.

To trzy z wielu modyfikacji wprowadzanych ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmia-
nie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (da-
lej: ustawa zmieniająca). Większość z nich (w tym przedstawione niżej, najważ-
niejsze z rozwiązań dotyczących postępowania przed sądami pracy) zacznie 
obowiązywać 7 listopada 2019 r., niektóre – w 2020 r., a część – już weszła 
w życie 21 sierpnia 2019 r. I będą miały zastosowanie do toczących się już po-
stępowań (art. 9 ust. 2 ustawy zmieniającej). 

Zachowają jednak moc czynności podjęte w takich postępowaniach na mocy 
dotychczasowych regulacji. Według przepisów kodeksu postępowania cywil-
nego (k.p.c.) przed zmianą zostaną także potraktowane wnioski o wyłączenie 
sędziego, opłaty przy rozszerzeniu żądania oraz środki odwoławcze wniesione 
i nierozpoznane przed wejściem w życie ustawy zmieniającej (art. 9 ust. 3 i 4 
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ustawy zmieniającej). Z kolei postępowania zawieszone będą umarzane w wa-
runkach określonych w art. 9 ust. 4 ustawy zmieniającej. 

Właściwość sądu
Sprawy z prawa pracy powinny być kierowane do sądu, w którego okręgu 

•  pozwany (w sprawach prawa pracy: głównie pracownik lub pracodawca, 
przeciwko któremu powód – również przede wszystkim pracownik lub praco-
dawca – wystąpił z konkretnym żądaniem, np. zapłaty odszkodowania albo 
przywrócenia do pracy) ma miejsce zamieszkania albo siedzibę, jeśli nie jest 
osobą fizyczną (np. pracodawca działający w formie spółki z o.o.), czyli do 
sądu właściwości ogólnej (art. 27 i 30 k.p.c.), lub

•  praca jest, była lub miała być wykonywana. 
Te reguły się nie zmieniły, mimo nadania nowego brzmienia art. 461 § 1 

k.p.c., które nastąpiło jedynie w celu wyeliminowania z regulacji sformułowania 
„zakład pracy”. Pozostała także możliwość przekazania sprawy – na zgodny 
wniosek stron – do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, rozpoznające-
mu sprawy z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, jeżeli przema-
wiają za tym względy celowości. 

Doręczenie pozwu przez komornika 
Do tej pory podwójne awizowanie pisma procesowego przez operatora pocz-

towego uznawane było za skuteczne doręczenie, jeśli pozwany go nie odebrał. 
Od 21 sierpnia 2019 r. ta tzw. fikcja doręczenia zniknęła za sprawą zmiany 
art. 139 § 3 k.p.c. (została utrzymana jedynie w stosunku podmiotów podle-
gających obowiązkowi wpisu do rejestrów sądowych, np. Krajowego Rejestru 
Sądowego). Od 7 listopada 2019 r. lukę wypełni art. 1391 k.p.c. Na podstawie 
tego przepisu przewodniczący (sędzia prowadzący postępowanie) zawiadomi 
powoda o niemożności doręczenia pisma procesowego pozwanemu, prześle mu 
odpis tego pisma i zobowiąże do jego doręczenia pozwanemu za pośrednic-
twem komornika. Uczyni tak w sytuacji, gdy adresat:
•  nie odbierze pisma procesowego mimo dwukrotnego awizowania (art. 139 § 1 

k.p.c.),
•  nie otrzymał wcześniej żadnego pisma procesowego w danej sprawie, 
•  nie odmówił przyjęcia pisma procesowego, bo gdyby odmówił – stosuje się wo-

bec niego skutek doręczenia na podstawie art. 139 § 2 k.p.c., 
•  nie jest objęty obowiązkiem ujawnienia i aktualizacji adresu w rejestrach są-

dowych, w związku z czym nie stosuje się do niego skutku doręczenia na 
mocy art. 139 § 3–31 k.p.c.),

•  nie jest objęty przepisami szczególnymi, na podstawie których może być wobec 
niego zastosowany skutek doręczenia. 

WAŻNE: Za doręczenie pisma przez komornika na jeden adres (niezależnie 
od liczby adresatów i liczby podjętych prób) pracodawca uiści 60 zł opłaty 
stałej, a za podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu 
zamieszkania adresata – 40 zł (zmieniony art. 41 ustawy z 28 lutego 2018 r. 
o kosztach komorniczych). 

Zmiany w postępowaniu przed sądami pracy
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W terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia tego zobowiązania, powód 
będzie musiał złożyć do akt sprawy potwierdzenie doręczenia pisma pozwane-
mu przez komornika, a jeśli go nie uzyska – powinien wskazać nowy adres po-
zwanego lub złożyć do akt sprawy dowód, że pozwany przebywa pod adresem 
wskazanym w pozwie . Niewykonanie tych czynności terminowo spowoduje 
zawieszenie postępowania (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.). Dalszy skutek to umorzenie 
postępowania z urzędu przez sąd, jeśli wniosek o podjęcie postępowania nie zo-
stanie zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu 
postępowania (art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.).

Posiedzenie przygotowawcze
W sprawach prawa pracy posiedzenie przygotowawcze zastąpi wstępne ba-

danie sprawy i czynności wyjaśniające (uchylone: § 1–3 w art. 467 i cały art. 468 
k.p.c.). Będzie służyć rozwiązaniu sporu bez potrzeby prowadzenia dalszych 
posiedzeń (zwłaszcza rozprawy), najlepiej w formie ugody, osiągniętej podczas 
mediacji (nowe art. 2055 § 1 i art. 2056 § 2 k.p.c.). 

Jeżeli nie uda się tego osiągnąć, podczas trwania tego posiedzenia zostanie 
sporządzony – z udziałem stron – plan rozprawy. Ma ono także służyć usunięciu 
braków pisma wszczynającego postępowanie w zakresie niezbędnym do nada-
nia sprawie prawidłowego biegu oraz – w razie potrzeby – ustaleniu przez sąd 
dowodów do przeprowadzenia z urzędu, a także wyjaśnieniu innych okolicz-
ności istotnych dla prawidłowego i szybkiego rozpoznania sprawy (dodany do 
art. 467 § 32 k.p.c.). Z tego powodu, gdy braki będą uniemożliwiać przeprowadze-
nie posiedzenia przygotowawczego z udziałem strony wnoszącej pismo wszczy-
nające postepowanie, zostanie ona wezwana do usunięcia tych braków – nie do-
tyczy to jednak pracownika jako pozwanego (nowe art. 467 § 31 i art. 4777 k.p.c.). 

Posiedzenie przygotowawcze będzie prowadzone według przepisów o posie-
dzeniu niejawnym, jednak bez restrykcyjnego ich przestrzegania, jeśli doprowa-
dzi to do uzyskania założonych celów. Obowiązek udziału w nim został nało-
żony na pełnomocników stron i same strony, jeśli udział tych pierwszych będzie 
niewystarczający. 

WAŻNE: Jeżeli posiedzenie przygotowawcze zostanie wyznaczone, strona może 
przytaczać twierdzenia i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla 
odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej do chwili zatwierdzenia planu 
rozprawy. 

Twierdzenia i dowody zgłoszone po zatwierdzeniu planu rozprawy będą po-
mijane. Przyjęte zostaną tylko te z nich, wobec których strona uprawdopodob-
ni, że ich powołanie nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła 
później (art. 20512 § 1 k.p.c.). Zgłaszanie twierdzeń i dowodów do czasu za-
mknięcia rozprawy będzie możliwe w razie braku zarządzenia przeprowadzenia 
posiedzenia przygotowawczego – patrz tabela 1 (str. 13). 

Termin rozprawy
Dotychczas termin rozprawy był dyktowany datą zakończenia czynności wy-

jaśniających, a jeżeli nie podjęto tych czynności – datą wniesienia pozwu lub 
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odwołania. Miał przypadać w okresie maksymalnie dwóch tygodni od tych dat, 
o ile nie zachodziły niedające się usunąć przeszkody. 

Od 7 listopada 2019 r. termin posiedzenia, na którym sprawa ma zostać 
rozpoznana, będzie wyznaczany nie później niż miesiąc od dnia zakończenia 
posiedzenia przygotowawczego, a jeżeli go nie przeprowadzono – nie później 
niż sześć miesięcy od dnia złożenia odpowiedzi na pozew. Jeżeli odpowiedź ta 
byłaby dotknięta brakami, termin zacznie biec od dnia ich usunięcia, a jeżeli od-
powiedzi nie złożono – od dnia upływu terminu do jej złożenia (art. 471 k.p.c. 
w nowym brzmieniu). Tych nowych regulacji nie stosuje się, gdy stroną pozwa-
ną jest pracownik.

WAŻNE: Pozwany pracodawca ma obowiązek zapewnić, by osoba reprezentująca 
go przy czynnościach sądu była obeznana ze stanem faktycznym sprawy 
i umocowana do zawarcia ugody. Obowiązek ten nie dotyczy pracownika jako 
strony pozwanej (art. 470 w zw. z art. art. 4777 k.p.c.). 

Reguł dotyczących posiedzenia przygotowawczego określonych w art. 467 
k.p.c. w nowym brzmieniu, wyznaczania terminu rozprawy oraz reprezentacji 
pozwanego nie stosuje się do skargi kasacyjnej i postępowania przed Sądem Naj-
wyższym wywołanego jej wniesieniem (art. 4751 k.p.c. w nowym brzmieniu). 

Zatrudnienie do prawomocnego orzeczenia
Dużą nowością dla pracodawcy będzie konieczność zatrudniania pracow-

nika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego. Taki obo-
wiązek od 7 listopada 2019 r. może na niego nałożyć sąd, uznając wypowiedze-
nie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy. 
Uczyni tak na wniosek pracownika. Tak stanowi art. 4772 § 2 k.p.c. w nowym 
brzmieniu. Jego poprzednia treść ograniczała ten obowiązek do bezskuteczności 
wypowiedzenia i w zasadzie była martwa. 

WAŻNE: W konsekwencji pracodawcy nie odczuwali istnienia tego przepisu, 
a pracownicy – nawet jeśli chcieliby złożyć wniosek o zatrudnienie – to ze 
względu na przedłużające się okresy trwania postępowania, nie mieli szansy 
tego uczynić, bo orzeczenie zapadało już po rozwiązaniu umowy o pracę. 
Zamiarem ustawodawcy jest zmiana tego stanu rzeczy. 

Zmiany w postępowaniu przed sądami pracy
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Tabela 1. Zasady postępowania przygotowawczego od 7 listopada 2019 r.

Rodzaj zasady Podejmowane czynności Podstawa prawna

Doręczenie po-
zwu pozwanemu 

–  Wydanie zarządzenia w sprawie doręcze-
nia przez przewodniczącego 

–  Wezwanie pozwanego do złożenia odpo-
wiedzi na pozew w wyznaczonym terminie 
nie krótszym niż dwa tygodnie

–  Zwrot odpowiedzi na pozew złożonej po 
wyznaczonym terminie 

–  Zawiadomienie powoda o przyjętym 
zarządzeniu 

art. 2051 k.p.c.

Pouczenie stron –  Doręczenie pouczenia równocześnie z do-
ręczeniem pozwu bezpośrednio stronie 
wyjątek: pełnomocnik strony niemającej 
miejsca zamieszkania i pobytu w Polsce 
i innym kraju Unii Europejskiej); brak obo-
wiązku doręczenia profesjonalnym pełno-
mocnik (adwokatom, radcom prawnym, 
rzecznikom patentowym) 

–  Pouczenie o: możliwości rozwiązania 
sporu 
w drodze ugody zawartej przed sądem lub 
mediatorem; obowiązku udziału w posie-
dzeniu przygotowawczym i przedstawienia 
wszystkich twierdzeń i dowodów na tym 
posiedzeniu i skutkach niedopełnienia 
tych obowiązków (w szczególności możli-
wości wydania przez sąd wyroku zaoczne-
go na posiedzeniu niejawnym i warunkach 
jego wykonalności, obciążenia kosztami 
postępowania, a także możliwości umo-
rzenia postępowania oraz pominięcia 
spóźnionych twierdzeń i dowodów); 
możliwości ustanowienia pełnomocnika 
procesowego oraz o tym, że zastępstwo 
adwokata, radcy prawnego lub rzeczni-
ka patentowego nie jest obowiązkowe; 
obowiązku złożenia pisma przygotowaw-
czego na zarządzenie przewodniczącego, 
wymogach co do jego treści i skutkach ich 
niedochowania; zwrocie pisma przygo-
towawczego złożonego bez zarządzenia 
przewodniczącego; czynnościach proceso-
wych należących do pozwanego, jeśli nie 
uznaje żądania pozwu 
w całości lub części

art. 2052 
i art. 11355 § 1 
k.p.c.

WAŻNY TEMAT
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Rodzaj zasady Podejmowane czynności Podstawa prawna

Przedstawienie 
twierdzeń i dowo-
dów 

–  Zarządzenie przez przewodniczego wymiany 
pism przygotowawczych między stronami 
w uzasadnionych przypadkach (zwłaszcza 
w sprawach zawiłych lub obrachunkowych) 

–  Możliwość zobowiązania stron do podania 
w piśmie przygotowawczym wszystkich 
twierdzeń i dowodów istotnych dla rozstrzy-
gnięcia sprawy pod rygorem utraty prawa 
do ich powoływania w toku dalszego postę-
powania, a gdy są reprezentowane przez 
profesjonalnych pełnomocników – również 
podstaw prawnych żądań i wniosków

–  Pominięcie twierdzeń i dowodów zgłoszo-
nych z naruszeniem powyższego obowiąz-
ku, chyba że strona uprawdopodobni, że ich 
powołanie w piśmie przygotowawczym nie 
było możliwe albo że potrzeba ich powoła-
nia wynikła później

–  Brak otwarcia terminu do zgłaszania no-
wych twierdzeń i dowodów w razie później-
szego wyznaczenia posiedzenia przygoto-
wawczego 

–  Zwrot pisma przygotowawczego złożonego 
z naruszeniem terminu albo bez zarządze-
nia

art. 2053 k.p.c.

Wyznaczenie po-
siedzenia przygo-
towawczego 

–  Wyznaczenie posiedzenia przygotowaw-
czego i wezwanie stron przez przewodni-
czącego po złożeniu odpowiedzi na pozew, 
a także gdy odpowiedź na pozew nie została 
złożona, ale wyrok zaoczny nie został wy-
dany

–  Ustalenie terminu pierwszego posiedzenia 
przygotowawczego nie później niż dwa mie-
siące po dniu złożenia odpowiedzi na pozew 
albo ostatniego pisma przygotowawczego 
złożonego w wykonaniu zarządzenia prze-
wodniczącego, a jeżeli odpowiedź na pozew 
albo pismo przygotowawcze nie zostaną 
złożone – nie później niż dwa miesiące po 
upływie terminu do złożenia tych pism

–  Nadanie innego biegu zamiast posiedzenia 
przygotowawczego, jeśli okoliczności spra-
wy wskazują, że przeprowadzenie tego po-
siedzenia przygotowawczego nie przyczyni 
się do sprawniejszego rozpoznania sprawy

art. 2054 k.p.c.

Zmiany w postępowaniu przed sądami pracy
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Wyższe koszty sądowe 
21 sierpnia 2019 r. pracownicy zostali zwolnieni z obowiązku wnoszenia 

opłaty podstawowej w kwocie 30 zł w postępowaniach odwoławczych przed 
sądem. Stało się tak wskutek wejścia w życie art. 4 ustawy zmieniającej, któ-
ry zmodyfikował treść art. 35 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych (dalej: ustawa o kosztach). 

Od pracodawcy natomiast pobiera się – również od pism składanych w postę-
powaniach, które były w toku 21 sierpnia br. – opłatę podstawową od apelacji, 
zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem pra-
womocnego orzeczenia, a także w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy 
wytoczonej z powództwa inspektora pracy. 

Z kolei w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwo-
tę 50 tys. zł, od pracownika i pracodawcy pobiera się opłatę stosunkową od 
wszystkich podlegających opłacie pism. 

WAŻNE: Pracownik korzysta ze zwolnienia z kosztów sądowych, ale tylko do 
50 tys. zł wysokości przedmiotu sporu (art. 96 pkt 4 w zw. z art. 35 ust. 1 zd. 2 
ustawy o kosztach).

Opłaty za wniesienie pozwu wzrosły od 21 sierpnia br. i zostały uzależnione 
od wartości przedmiotu sporu – patrz tabela 2. Dotyczą one wyłącznie praco-
dawcy. Wyższe są także opłaty kancelaryjne – patrz tabela 3. 

Pojawiła się ponadto opłata stała w wysokości 100 zł od wniosku o dorę-
czenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie 
tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia. 
W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłata zostanie zaliczona na po-
czet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi 
(art. 25b ustawy o kosztach). 

Tabela 2.  Wysokość opłaty dla pracodawcy przy wniesieniu pozwu o prawa 
majątkowe

Wartość przedmiotu sporu Wysokość opłaty 

Do 500 zł 30 zł

Ponad 500 zł do 1500 zł 100 zł

Ponad 1500 zł do 4000 zł 200 zł

Ponad 4000 zł do 7500 zł 400 zł

Ponad 7500 zł do 10 000 zł 500 zł

Ponad 10 000 zł do 15 000 zł 750 zł

Ponad 15 000 zł do 20 000 zł 1000 zł
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Wartość przedmiotu sporu Wysokość opłaty 

Ponad 20 000 zł 5% wartości przedmiotu sporu, ale nie 
więcej niż 200 000 zł 

Podstawa prawna: art. 13 ustawy o kosztach

Tabela 3. Opłaty kancelaryjne od 21 sierpnia 2019 r.

Rodzaj wniosku Wysokość opłaty

O wydanie:
1)  poświadczonego odpisu, wypisu lub 

wyciągu, 
2)  odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem 

prawomocności 
3)  odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem 

wykonalności 
4) zaświadczenia

20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydane-
go dokumentu

O wydanie na podstawie akt zapisu 
dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu 
posiedzenia

20 zł za każdy wydany informatyczny nośnik 
danych

O wydanie kopii dokumentu, znajdującego 
się w aktach sprawy

20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wydanej 
kopi

O wydanie na podstawie akt odpisu orze-
czenia kończącego postępowanie z klauzulą 
wykonalności, złożonego przez stronę, 
która wszczęła postępowanie (dotyczy 
pierwszego wniosku)

Brak opłaty

Podstawa prawna: art. 77 ust. 1–1a, art. 77a, art. 78 ustawy o kosztach

Jadwiga Sztabińska

Podstawa prawna: art. 1 pkt 44, 45, 71, 157–165, art. 4 pkt 5, 22 i 29–31, art. 7 pkt 4, art. 9, art. 15, 
art. 17 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. poz. 1469); art. 27, art. 30, art. 47, art. 139, art. 1391, art. 177 § 1 pkt 6, art. 182 § 1 
pkt 1, art. 2051 – art. 20512, art. 467, art. 470, art. 471, art. 11355 § 1 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Ko-
deks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.); art. 13, art. 25b, art. 35, 
art. 77 ust. 1–1a, art. 77a, art. 78, art. 96 pkt 4 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 785 ze zm.); art. 41 ustawy z 28 lutego 2018 r. o kosztach 
komorniczych (Dz.U. poz. 770 ze zm.).

Zmiany w postępowaniu przed sądami pracy



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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




