
odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ o kwot´ nie-
przekraczajàcà 10 % wartoÊci nale˝nego odszkodowa-
nia.

§ 3. Obowiàzek ubezpieczenia OC powstaje nie
póêniej ni˝ w dniu z∏o˝enia wniosku o wydanie zezwo-
lenia na wykonywanie dzia∏alnoÊci brokerskiej.

§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpiecze-
nia OC wynosi równowartoÊç w z∏otych 1 000 000 eu-
ro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skut-
ki sà obj´te umowà ubezpieczenia OC, oraz
1 500 000 euro w odniesieniu do wszystkich takich
zdarzeƒ.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, ustalana jest
przy zastosowaniu kursu Êredniego euro og∏oszone-
go przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w ro-
ku, w którym umowa ubezpieczenia OC zosta∏a za-
warta.

§ 5. 1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do
umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia. 

2. Je˝eli umowa ubezpieczenia OC zosta∏a zawarta
przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, a okres,
na jaki zosta∏a zawarta, up∏ywa po tym dniu, nowà
umow´ ubezpieczenia OC zawiera si´ najpóêniej
w ostatnim dniu okresu obowiàzywania dotychczaso-
wej umowy.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
10 lipca 2005 r.3)

Minister Finansów: w z. P. Sawicki
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w spra-
wie obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cy-
wilnej z tytu∏u wykonywania dzia∏alnoÊci brokerskiej
(Dz. U. Nr 211, poz. 2067 oraz z 2005 r. Nr 6, poz. 38).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 16 czerwca 2005 r.

w sprawie planu dzia∏aƒ przedsi´biorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagro˝eƒ

Na podstawie art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 

1) tryb sporzàdzania i aktualizacji przez przedsi´bior-
c´ telekomunikacyjnego, zwanego dalej „przed-
si´biorcà”, planu dzia∏aƒ w sytuacjach szczegól-
nych zagro˝eƒ, a w szczególnoÊci wprowadzenia
stanu nadzwyczajnego; 

2) zawartoÊç planu, o którym mowa w pkt 1, zwane-
go dalej „planem”;

3) rodzaje przedsi´biorców niepodlegajàcych obo-
wiàzkowi sporzàdzania planu.

§ 2. Obowiàzkowi sporzàdzenia planu nie podlega
przedsi´biorca, który wykonuje dzia∏alnoÊç gospodar-
czà:

1) polegajàcà wy∏àcznie na dostarczaniu udogodnieƒ
towarzyszàcych;

2) wy∏àcznie na obszarze nieprzekraczajàcym granic
administracyjnych gminy.

§ 3. 1. Przedsi´biorca, z zastrze˝eniem ust. 2, spo-
rzàdza plan dla obszaru wykonywania dzia∏alnoÊci te-
lekomunikacyjnej, okreÊlonego we wniosku o wpis do
rejestru przedsi´biorców telekomunikacyjnych.

2. Przedsi´biorca sporzàdza plan dla faktycznego
obszaru wykonywanej dzia∏alnoÊci w przypadku, gdy
obszar ten jest  mniejszy od okreÊlonego we wniosku,
o którym mowa w ust. 1.

3. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç teleko-
munikacyjnà na jednym lub kilku obszarach, które nie
przekraczajà granic administracyjnych powiatu, spo-
rzàdza plan dla ca∏oÊci lub cz´Êci powiatu, na obszarze
którego wykonuje dzia∏alnoÊç, zwany dalej „planem
lokalnym”.

4. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç teleko-
munikacyjnà na jednym lub kilku obszarach, które
przekraczajà granice administracyjne powiatu, sporzà-
dza plan dla cz´Êci lub ca∏oÊci ka˝dego województwa,
na obszarze którego wykonuje dzia∏alnoÊç, zwany da-
lej „planem rejonowym”.

5. Przedsi´biorca, o którym mowa w wykazie sta-
nowiàcym za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).



przedsi´biorców o szczególnym znaczeniu gospodar-
czo-obronnym (Dz. U. Nr 192, poz. 1965), sporzàdza
plan dla obszaru ca∏ego kraju, zwany dalej „planem
ogólnym”, oraz plan rejonowy odr´bnie dla obszaru
ka˝dego województwa, na obszarze którego wykonuje
dzia∏alnoÊç.

§ 4. 1. Przedsi´biorca sporzàdzajàcy plan dokonuje:

1) analizy potencjalnych, szczególnych zagro˝eƒ na
obszarze, na którym  wykonuje dzia∏alnoÊç teleko-
munikacyjnà;

2) oceny wp∏ywu szczególnych zagro˝eƒ na w∏asnà
infrastruktur´ telekomunikacyjnà oraz zdolnoÊç do
zachowania ciàg∏oÊci prowadzonej przez siebie
dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej;

3) analizy potrzeb w zakresie Êwiadczenia, utrzyma-
nia i odtwarzania us∏ug telekomunikacyjnych oraz
dost´pu telekomunikacyjnego, organom koordy-
nujàcym dzia∏ania ratownicze, s∏u˝bom ustawowo
powo∏anym do niesienia pomocy oraz innym pod-
miotom realizujàcym zadania na rzecz obronnoÊci,
bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego, zwanym dalej „w∏aÊciwy-
mi organami i s∏u˝bami”, a tak˝e oceny mo˝liwo-
Êci zapewnienia tych potrzeb.

2. Analizy i oceny, o których mowa w ust. 1 pkt 1
i 3, na potrzeby sporzàdzania planów rejonowych i lo-
kalnych, przedsi´biorca dokonuje na podstawie da-
nych uzyskanych, po wystàpieniu o ich udost´pnienie,
od w∏aÊciwych terytorialnie wojewodów lub staro-
stów.

3. Analizy i oceny, o których mowa w ust. 1 pkt 1
i 3, na potrzeby sporzàdzania planów ogólnych, przed-
si´biorca dokonuje na podstawie danych uzyskanych,
po wystàpieniu o ich udost´pnienie, od organów,
o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2, lub wskazanych
przez nie centralnych organów administracji rzàdo-
wej, odpowiednio do ich kompetencji.

§ 5. Plan ogólny powinien zawieraç w szczególnoÊci:

1) podstawowe dane identyfikujàce przedsi´biorc´
okreÊlone w art. 10 ust. 4 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyj-
ne, zwanej dalej „ustawà”;

2) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów
osób odpowiedzialnych za sporzàdzenie planu,
wraz z okreÊleniem zakresu ich kompetencji;

3) wykaz przeprowadzonych uzgodnieƒ, wraz z po-
twierdzeniem ich dokonania przez podmioty,
o których mowa w § 8;

4) ogólnà charakterystyk´ prowadzonej dzia∏alnoÊci
telekomunikacyjnej, w tym charakterystyk´ Êwiad-
czonych us∏ug oraz wykaz obiektów infrastruktury
telekomunikacyjnej o znaczeniu kluczowym dla
funkcjonowania przedsi´biorcy i obiektów szcze-
gólnie wa˝nych dla bezpieczeƒstwa i obronnoÊci
paƒstwa ustalonych zgodnie z przepisami rozpo-
rzàdzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca

2003 r. w sprawie obiektów szczególnie wa˝nych
dla bezpieczeƒstwa i obronnoÊci paƒstwa oraz ich
szczególnej ochrony (Dz. U. Nr 116, poz. 1090);

5) wyniki analiz i oceny, o których mowa w § 4 ust. 1;

6) procedury wspó∏pracy przedsi´biorcy w sytu-
acjach szczególnych zagro˝eƒ z innymi przedsi´-
biorcami, dotyczàce zapewnienia dost´pu teleko-
munikacyjnego, w tym w szczególnoÊci wspó∏pra-
cy z zagranicznymi przedsi´biorcami telekomuni-
kacyjnymi;

7) procedury wspó∏pracy przedsi´biorcy z podmiota-
mi, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8
ustawy, w zakresie Êwiadczenia, utrzymania i od-
twarzania us∏ug telekomunikacyjnych oraz zapew-
nienia i odtwarzania dost´pu telekomunikacyjne-
go, w tym na zasadach preferencyjnych, po doko-
naniu oceny, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3;

8) procedury, warunki i sposób zapewnienia po∏à-
czeƒ telekomunikacyjnych na zasadach preferen-
cyjnych dla w∏aÊciwych organów i s∏u˝b, innych
ni˝ okreÊlone w pkt 7, ustalone na podstawie oce-
ny, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, wraz z ich wy-
kazem;

9) wykaz elementów sieci telekomunikacyjnych oraz
sposób ich przygotowania do zapewnienia teleko-
munikacji na potrzeby systemu kierowania bez-
pieczeƒstwem narodowym, w tym obronà paƒ-
stwa, wraz z procedurami uruchomienia tych ele-
mentów;

10) procedury wspó∏pracy z ministrem w∏aÊciwym do
spraw ∏àcznoÊci, Prezesem Urz´du Regulacji Tele-
komunikacji i Poczty, zwanym dalej „Prezesem
URTiP”, oraz w∏aÊciwymi organami i s∏u˝bami
w zakresie sposobów wzajemnego przekazywania
informacji, alarmowania i ostrzegania, dotyczàcych
sytuacji szczególnych zagro˝eƒ, a tak˝e powiada-
miania o koniecznoÊci podj´cia lub zaprzestania
dzia∏aƒ okreÊlonych w planie, wraz z wykazem
imion i nazwisk osób lub nazw s∏u˝b, w∏aÊciwych
w sprawach zarzàdzania kryzysowego, adresów
lub siedzib, numerów telefonów i innych danych
kontaktowych oraz zakresem ich kompetencji;

11) opis struktur organizacyjnych przedsi´biorcy obo-
wiàzujàcych w przypadku wystàpienia sytuacji
szczególnych zagro˝eƒ wraz z wykazem imion
i nazwisk osób lub nazw s∏u˝b, w∏aÊciwych
w sprawach zarzàdzania kryzysowego, adresów
lub siedzib, numerów telefonów i innych danych
kontaktowych oraz zakresem  ich kompetencji;

12) opis wdro˝onych systemów zabezpieczeƒ przed
zak∏óceniami, skutkami katastrof, kl´sk ˝ywio∏o-
wych i nieuprawnionym dost´pem oraz procedur
dzia∏ania i Êrodków wdra˝anych w sytuacjach
szczególnych zagro˝eƒ dla zabezpieczenia w∏asnej
infrastruktury telekomunikacyjnej przedsi´biorcy;

13) wykaz obiektów i elementów infrastruktury teleko-
munikacyjnej dostosowanych do wspó∏pracy z ru-
chomymi urzàdzeniami telekomunikacyjnymi u˝y-
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wanymi przez podmioty, o których mowa w art. 4
pkt 1 ustawy, wraz z procedurami ich u˝ycia;

14) wykaz zrealizowanych inwestycji, o których mowa
w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. d rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygo-
towania i wykorzystania systemów ∏àcznoÊci na
potrzeby obronne paƒstwa (Dz. U. Nr 180,
poz. 1855).

§ 6. Plan rejonowy powinien zawieraç w szczegól-
noÊci:

1) treÊci okreÊlone w § 5 pkt 1—6, 8 i 10—14;

2) procedury wspó∏pracy przedsi´biorcy z w∏aÊciwy-
mi organami i s∏u˝bami w zakresie zachowania
ciàg∏oÊci Êwiadczenia us∏ug oraz ich odtwarzania
na zasadach preferencyjnych w sytuacjach szcze-
gólnych zagro˝eƒ;

3) wykaz urzàdzeƒ telekomunikacyjnych przeznaczo-
nych lub mo˝liwych do udost´pnienia przez przed-
si´biorc´ innym przedsi´biorcom telekomunika-
cyjnym lub w∏aÊciwym organom i s∏u˝bom, nie-
zb´dnych do przeprowadzenia akcji ratowniczych
oraz procedury udost´pniania tych urzàdzeƒ;

4) charakterystyk´ asortymentowà i iloÊciowà zgro-
madzonych przez przedsi´biorc´ rezerw przezna-
czonych na utrzymanie ciàg∏oÊci Êwiadczenia
us∏ug oraz ich odtwarzanie w sytuacjach szczegól-
nych zagro˝eƒ wraz z procedurami ich u˝ycia lub
charakterystyk´ warunków zapewnienia dostawy
urzàdzeƒ i podzespo∏ów rezerwowych oraz us∏ug
zgodnie z umowami zawartymi z dostawcami;

5) wykaz w∏aÊciwych organów i s∏u˝b, dla których
przedsi´biorca zapewnia dost´p telekomunikacyj-
ny lub Êwiadczy us∏ugi wraz z okreÊleniem ich ro-
dzajów oraz procedur, warunków i sposobów
Êwiadczenia, utrzymania i odtwarzania tych us∏ug
lub dost´pu, realizowanych po dokonaniu oceny,
o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3.

§ 7. Plan lokalny powinien zawieraç w szczególnoÊci:

1) treÊci okreÊlone w § 5 pkt 1—6, 8, 11, 12 oraz § 6
pkt 2—5;

2) procedury wspó∏pracy z Prezesem URTiP oraz w∏a-
Êciwymi organami i s∏u˝bami w zakresie sposo-
bów wzajemnego przekazywania informacji, alar-
mowania i ostrzegania, dotyczàcych sytuacji
szczególnych zagro˝eƒ, a tak˝e powiadamiania
o koniecznoÊci podj´cia lub zaprzestania dzia∏aƒ
okreÊlonych w planie, wraz z wykazem imion i na-
zwisk osób lub nazw s∏u˝b, w∏aÊciwych w spra-
wach zarzàdzania kryzysowego, adresów lub sie-
dzib, numerów telefonów i innych danych kontak-
towych oraz zakresem ich kompetencji.

§ 8. 1. Przedsi´biorca sporzàdzajàcy plan ogólny
dokonuje jego uzgodnieƒ z: 

1) Ministrem Obrony Narodowej, ministrem w∏aÊci-
wym do spraw wewn´trznych — w zakresie okre-
Êlonym w § 5 pkt 7—10 i 13;

2) ministrem w∏aÊciwym do spraw zagranicznych,
ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicz-
nych, Ministrem SprawiedliwoÊci, Szefem Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Szefem
Agencji Wywiadu — w zakresie okreÊlonym w § 5
pkt 7 i 8;

3) ministrem w∏aÊciwym do spraw ∏àcznoÊci — w za-
kresie okreÊlonym w § 5 pkt 9, 10 i 14;

4) Prezesem URTiP — w zakresie okreÊlonym w § 5
pkt 10, 13 i 14.

2. Przedsi´biorca sporzàdzajàcy plan rejonowy do-
konuje jego uzgodnieƒ z:

1) ministrem w∏aÊciwym do spraw ∏àcznoÊci — w za-
kresie okreÊlonym w § 5 pkt 10 i 14;

2) Prezesem URTiP — w zakresie okreÊlonym w § 5
pkt 10, 13 i 14;

3) w∏aÊciwym wojewodà — w zakresie okreÊlonym
w § 5 pkt 8 i 10 oraz w § 6 pkt 2 i 5.

3. Przedsi´biorca sporzàdzajàcy plan lokalny doko-
nuje jego uzgodnieƒ z:

1) Prezesem URTiP — w zakresie okreÊlonym  w § 7
pkt 2;

2) w∏aÊciwym starostà — w zakresie okreÊlonym
w § 5 pkt 8, § 6 pkt 2 i 5 oraz § 7 pkt 2.

§ 9. Po dokonaniu uzgodnieƒ, o których mowa
w § 8, przedsi´biorca wprowadza plan do stosowania,
co potwierdza podpisem osoba uprawniona do pro-
wadzenia spraw przedsi´biorcy w zakresie okreÊlo-
nym w rozporzàdzeniu.

§ 10. 1. Po zatwierdzeniu planu przedsi´biorca
przekazuje:

1) po jednym egzemplarzu planu, o którym mowa
w § 3 ust. 4 i 5, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
∏àcznoÊci oraz Prezesowi URTiP;

2) po jednym egzemplarzu planu, o którym mowa
w § 3 ust. 3, Prezesowi URTiP.

2. W przypadku stwierdzenia braku kompletnoÊci
planu, Prezes URTiP zwraca go przedsi´biorcy, wyzna-
czajàc termin jego uzupe∏nienia.

3. Przedsi´biorca sporzàdza i przekazuje nieodp∏at-
nie wyciàg z planu, sporzàdzony w zakresie zagadnieƒ
podlegajàcych uzgodnieniom, organom uzgadniajà-
cym plan, na ich wniosek.

§ 11. 1. Plan podlega okresowej aktualizacji — nie
rzadziej ni˝ raz na 3 lata, w trybie okreÊlonym w § 4—10.

2. Plan podlega bie˝àcej aktualizacji w przypadku
wystàpienia okolicznoÊci wp∏ywajàcych na jego za-
wartoÊç, a w szczególnoÊci:
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1) w przypadku zmian w infrastrukturze telekomuni-
kacyjnej oraz zakresie wykonywanej dzia∏alnoÊci
telekomunikacyjnej, wp∏ywajàcych na zmian´
sposobu i form´ realizacji planu;

2) w przypadku zmiany danych identyfikujàcych
przedsi´biorc´, warunków lub procedur wspó∏pra-
cy z organami uzgadniajàcymi zawartoÊç planu;

3) na wniosek w∏aÊciwych organów administracji pu-
blicznej uzgadniajàcych zawartoÊç planu, uzasad-
niony zmianami potrzeb, o których mowa w § 4
ust. 1 pkt 3;

4) w przypadku zmiany danych dotyczàcych szczegól-
nych zagro˝eƒ.

3. Zmiana treÊci planu, o których mowa w § 5
pkt 7—10, 13 i 14,  § 6 pkt 2 i 5 oraz § 7 pkt 2, wymaga
uzgodnienia z organami, o których mowa w § 8, w za-
kresie ich w∏aÊciwoÊci.

4. TreÊç ka˝dej zmiany planu przedsi´biorca prze-
kazuje odpowiednio ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw ∏àcznoÊci lub Prezesowi URTiP.

5. Do zmiany planu stosuje si´ przepisy § 10.

§ 12. 1. Przedsi´biorca sporzàdza plan zgodnie
z przepisami rozporzàdzenia w terminie dwunastu
miesi´cy od dnia rozpocz´cia Êwiadczenia us∏ug tele-
komunikacyjnych lub dostarczania sieci telekomunika-
cyjnej albo od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia,
w zale˝noÊci od tego, który z tych terminów nastàpi
póêniej.

2. Plany przedsi´biorców sporzàdzone na podsta-
wie przepisów dotychczasowych zachowujà moc do
czasu sporzàdzenia planów na podstawie rozporzà-
dzenia.

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

Minister Infrastruktury: w z. J. Kurylczyk

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra ¸àcznoÊci z dnia 7 czerwca 2001 r. w spra-
wie szczegó∏owego trybu sporzàdzania przez operatorów
publicznych planu dzia∏aƒ w sytuacjach szczególnych za-
gro˝eƒ oraz jego aktualizacji (Dz. U. Nr 66, poz. 667), które
na podstawie art. 223 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Pra-
wo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273,
poz. 2703) traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego
rozporzàdzenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 23 czerwca 2005 r.

w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” w zakresie dzia∏ania „Czasowe zawieszenie dzia∏alnoÊci 

po∏owowej” 

Na podstawie art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wzór umowy o dofinansowanie
projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyj-
nego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”
w zakresie dzia∏ania „Czasowe zawieszenie dzia∏alno-
Êci po∏owowej”, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdze-
nia. 

§ 2. Umowy o dofinansowanie projektów realizo-
wanych w ramach Sektorowego Programu Operacyj-

nego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”
w zakresie dzia∏ania „Czasowe zawieszenie dzia∏alno-
Êci po∏owowej” zawarte przed dniem wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia na podstawie wniosków o dofinanso-
wanie realizacji tych projektów, zawierajàce zobowià-
zania stron wymienione we wzorze umowy okreÊlo-
nym w rozporzàdzeniu, uznaje si´ za umowy zawarte
zgodnie z przepisami tego rozporzàdzenia. 

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. J. Pilarczyk



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


