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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 6 grudnia 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków wykonywania czynnoÊci kontroli celnej

Na podstawie art. 6s ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. z 2004 r.
Nr 156, poz. 1641, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
20 listopada 2004 r. w sprawie warunków wykonywa-
nia czynnoÊci kontroli celnej (Dz. U. Nr 255, poz. 2559)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku przywozu na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej towarów, na które polskie
znaki akcyzy na∏o˝ono za granicà, funkcjona-
riusz celny sprawdza, czy znaki te zosta∏y
wywiezione z kraju zgodnie z obowiàzujàcymi
w tym zakresie przepisami, oraz sprawdza,
czy zosta∏ spe∏niony obowiàzek wynikajàcy

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170,
poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162,
Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz. 589.



z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29,
poz. 257, z póên. zm.3)).”;

2) tytu∏ rozdzia∏u 2 otrzymuje brzmienie: 

„Kontrola przed udzieleniem pozwolenia, kontrola
stosowania procedur celnych i procedury uprosz-
czonej”;

3) § 7—9 otrzymujà brzmienie:

„§ 7. W przypadku z∏o˝enia wniosku o wydanie
pozwolenia na prowadzenie sk∏adu celnego
lub korzystanie z gospodarczej procedury
celnej, organ celny mo˝e przed udzieleniem
pozwolenia przeprowadziç u wnioskodawcy
kontrol´ w celu ustalenia, czy wnioskodawca
spe∏nia okreÊlone przepisami prawa warunki
do wydania pozwolenia, a w szczególnoÊci,
czy:

1) sposób prowadzenia ksi´gowoÊci, doku-
mentacji i ewidencji towarowej, zwiàzanej
z przeprowadzanymi operacjami handlo-
wymi, zapewni w∏aÊciwy dozór celny
i kontrol´ celnà procedury lub mo˝liwoÊç
sprawowania dozoru i kontroli sk∏adu cel-
nego oraz zapewni w∏aÊciwe stosowanie
przepisów prawa celnego;

2) stan pomieszczeƒ lub terenu zapewni po-
zostawanie towaru pod dozorem celnym,
je˝eli procedura ma byç stosowana
w miejscach znajdujàcych si´ pod dozo-
rem celnym.

§ 8. W przypadku z∏o˝enia wniosku o udzielenie
pozwolenia na stosowanie procedury uprosz-
czonej, przepisy § 7 stosuje si´ odpowiednio.

§ 9. Organ celny co najmniej raz w ciàgu trzech
kolejnych lat kalendarzowych przeprowadza
kontrol´ u osoby, która uzyska∏a pozwolenie
na stosowanie procedury uproszczonej,
w celu stwierdzenia, czy przepisy dotyczàce
tej procedury by∏y w∏aÊciwie stosowane oraz
czy osoba ta nie naruszy∏a przepisów zwiàza-
nych z przywozem lub wywozem towarów.”;

4) po § 10 dodaje si´ § 10a i 10b w brzmieniu:

„§ 10a. W przypadku z∏o˝enia wniosku o wydanie
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu to-
warów z zastosowaniem zerowej lub obni-
˝onej stawki celnej ze wzgl´du na ich prze-
znaczenie, organ celny mo˝e przed udzie-
leniem pozwolenia przeprowadziç u wnio-
skodawcy kontrol´ w celu ustalenia, czy
wnioskodawca spe∏nia okreÊlone przepi-
sami prawa warunki do wydania pozwole-
nia, a w szczególnoÊci, czy:

1) przewidywana dzia∏alnoÊç b´dzie zgod-
na z okreÊlonym przeznaczeniem towa-

rów uprawniajàcym do zastosowania
zerowej lub obni˝onej stawki celnej oraz
przepisami prawa celnego dotyczàcymi
wykorzystania towarów;

2) zabezpieczony jest prawid∏owy prze-
bieg operacji handlowych;

3) sposób prowadzenia ksi´gowoÊci, do-
kumentacji i ewidencji towarowej, zwià-
zanej z przeprowadzanymi operacjami
handlowymi, zapewni w∏aÊciwy dozór
celny i kontrol´ celnà oraz w∏aÊciwe sto-
sowanie przepisów prawa celnego;

4) stan pomieszczeƒ lub terenu zapewni
pozostawanie towaru pod dozorem cel-
nym.

§ 10b. Kontrola dopuszczenia do obrotu towarów
z zastosowaniem zerowej lub obni˝onej
stawki celnej ze wzgl´du na ich przezna-
czenie polega na sprawdzeniu, czy osoba,
której udzielono pozwolenia, prowadzi
dzia∏alnoÊç zgodnie z przepisami prawa
celnego, a w szczególnoÊci, czy:

1) towary nie zosta∏y usuni´te spod dozo-
ru celnego przed otrzymaniem okreÊlo-
nego w pozwoleniu przeznaczenia;

2) towary zosta∏y u˝yte w celach okreÊlo-
nych do zastosowania obni˝onej lub ze-
rowej stawki celnej;

3) osoba, której udzielono pozwolenia,
przestrzega wyznaczonych terminów,
w których towary dopuszczone do obro-
tu z zastosowaniem zerowej lub obni˝o-
nej stawki celnej ze wzgl´du na ich prze-
znaczenie powinny otrzymaç okreÊlone
dla nich przeznaczenie;

4) przestrzegane sà warunki niezb´dne do
wydania pozwolenia oraz warunki okreÊ-
lone w pozwoleniu;

5) przestrzegane sà warunki okreÊlone
w przepisach prawa celnego dla dopusz-
czenia do obrotu towarów z zastosowa-
niem zerowej lub obni˝onej stawki nale˝-
noÊci ze wzgl´du na ich przeznaczenie,
w tym procedury obiegu karty kontrolnej
T5, o której mowa w art. 912a—912g roz-
porzàdzenia Komisji (EWG) nr 2454/93
z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiajàcego
przepisy w celu wykonania rozporzà-
dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustana-
wiajàcego Wspólnotowy Kodeks Celny
(Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 2, t. 6, str. 3, z póên. zm.), zwanego
dalej „Rozporzàdzeniem Wykonaw-
czym”.”; 

5) w § 12:

a) w ust. 1 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) nadal sà spe∏nione warunki wymagane dla
wydania pozwolenia.”,
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3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 160, poz. 1341,
z 2006 r. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 666.



b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Organ celny mo˝e dokonywaç kontroli,
o której mowa w ust. 1, równie˝ poprzez
sprawdzanie wpisów do ewidencji towaro-
wej lub poprzez analiz´ wykazu z inwentary-
zacji towarów przedk∏adanego przez osob´,
której udzielono pozwolenia, w okresach
wyznaczonych przez organ na stosowanie
procedury sk∏adu celnego.”; 

6) w § 13 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przestrzegane sà warunki niezb´dne do wyda-
nia pozwolenia oraz warunki okreÊlone w po-
zwoleniu.”;

7) w § 14 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przestrzegane sà warunki niezb´dne do wyda-
nia pozwolenia oraz warunki okreÊlone w po-
zwoleniu.”;

8) w § 15 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„3) przestrzegane sà warunki niezb´dne do wyda-
nia pozwolenia oraz warunki okreÊlone w po-
zwoleniu”;

9) w § 16 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przestrzegane sà warunki niezb´dne do wyda-
nia pozwolenia oraz warunki okreÊlone w po-
zwoleniu.”;

10) w § 18 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„W przypadku z∏o˝enia wniosku o wydanie pozwo-
lenia, o którym mowa w art. 156a Rozporzàdzenia
Wykonawczego, organ celny mo˝e przed udziele-
niem pozwolenia przeprowadziç u wnioskujàcego
kontrol´ w celu ustalenia, czy:”;

11) po rozdziale 2 dodaje si´ rozdzia∏ 2a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 2a

Kontrola celna zwiàzana ze Êwiadectwem
upowa˝nionego przedsi´biorcy

§ 18a. 1. W przypadku z∏o˝enia przez przedsi´-
biorc´ wniosku o wydanie Êwiadectwa
upowa˝nionego przedsi´biorcy, okreÊlo-
nego w art. 14a Rozporzàdzenia Wyko-
nawczego, zwanego dalej „Êwiadec-
twem AEO”, organ celny przeprowadza
u wnioskodawcy kontrol´ majàcà na ce-
lu ustalenie, czy spe∏nia on wymogi do
wydania okreÊlonego wnioskiem Êwia-
dectwa AEO.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obej-
muje w szczególnoÊci sprawdzenie:

1) zasad funkcjonowania przedsi´bior-
stwa, jego organizacji wewn´trznej
i skali dzia∏alnoÊci, a tak˝e liczby i wiel-
koÊci operacji celnych;

2) czy osoby wymienione w art. 14h ust. 1
Rozporzàdzenia Wykonawczego dopu-
Êci∏y si´ powa˝nego naruszenia przepi-
sów lub powtarzajàcych si´ naruszeƒ
przepisów celnych, a w szczególnoÊci,
czy nie zosta∏o im cofni´te pozwolenie
udzielone na podstawie przepisów pra-
wa celnego, w tym pozwolenie wymie-
nione w art. 14b ust. 1 Rozporzàdzenia
Wykonawczego;

3) mo˝liwoÊci prowadzenia kontroli ewi-
dencji celnych i, w stosownych przy-
padkach, transportowych, w tym przez
dokonanie prób elektronicznego do-
st´pu do tych ewidencji oraz spraw-
dzenie, czy ewentualne wady systemu
wskazane w dokumentacji z wczeÊniej-
szych kontroli wnioskodawcy zosta∏y
skutecznie usuni´te;

4) czy posiadane przez wnioskodawc´
systemy zarzàdzania ewidencjami,
kontroli wewn´trznej, nadzoru nad
przemieszczaniem towaru w obr´bie
przedsi´biorstwa oraz realizacjà proce-
dur celnych sà odpowiednie do rodza-
ju i wielkoÊci prowadzonej dzia∏alno-
Êci, zarzàdzania przep∏ywem towarów
oraz umo˝liwiajà wykrywanie nielegal-
nych lub nieprawid∏owych transakcji;

5) czy wnioskodawca posiada odpowied-
nie procedury archiwizacji danych
przedsi´biorstwa, w tym ich ochrony
przed utratà, oraz posiada odpowied-
nie Êrodki ochrony systemów kompu-
terowych i ochrony dokumentów
umo˝liwiajàce tworzenie kopii zapaso-
wych, odzyskiwanie informacji oraz
zabezpieczanie dokumentacji przed
dost´pem osób nieupowa˝nionych;

6) wyp∏acalnoÊci wnioskodawcy przez
sprawdzenie informacji i dokumentów
przedstawionych przez wnioskodawc´
oraz porównania z informacjami, które
organ celny uzyska zgodnie z zasada-
mi okreÊlonymi w przepisach odr´b-
nych;

7) czy spe∏nione sà wymogi, okreÊlone
w art. 14k ust. 1 albo ust. 2 Rozporzàdze-
nia Wykonawczego, poprzez dokony-
wanie ogl´dzin obiektów, kontrol´ za-
bezpieczenia obiektów przed bezpraw-
nym wtargni´ciem, kontrol´ zabezpie-
czenia Êrodków transportu i towarów
przed dokonywaniem nieuprawnionych
zmian w ∏adunku oraz dokumentów
zwiàzanych z tymi wymogami.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obej-
muje równie˝ sprawdzenie informacji,
o której mowa w art. 14l ust. 2 Rozporzà-
dzenia Wykonawczego, je˝eli dotyczy
zdarzeƒ majàcych miejsce na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
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4. W przypadkach, okreÊlonych w art. 14n
ust. 1 akapit drugi Rozporzàdzenia Wy-
konawczego, w celu dokonania czynno-
Êci, o których mowa w ust. 2 pkt 7, organ
celny wyznacza pomieszczenia zaliczane
do grupy reprezentatywnej obj´tej kon-
trolà, bioràc pod uwag´ rodzaj prowa-
dzonej przez wnioskodawc´ dzia∏alno-
Êci.

§ 18b. 1. Do kontroli prowadzonej w ramach pro-
cedury konsultacyjnej, o której mowa
w art. 14m Rozporzàdzenia Wykonawcze-
go, § 18a stosuje si´ odpowiednio. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, powin-
na byç zakoƒczona nie póêniej ni˝ na
10 dni przed up∏ywem przewidzianego
dla danej sprawy terminu zakoƒczenia
procedury konsultacyjnej.

§ 18c. 1. Do kontroli celnej prowadzonej wobec
przedsi´biorcy posiadajàcego Êwiadec-
two AEO w ramach monitorowania,
o którym mowa w art. 14q ust. 4 Rozpo-
rzàdzenia Wykonawczego, oraz w przy-
padku przeprowadzania ponownej oceny
warunków i kryteriów, o której mowa
w art. 14q ust. 5 akapit pierwszy Rozpo-
rzàdzenia Wykonawczego, § 18a stosuje
si´ odpowiednio. 

2. Organ celny mo˝e równie˝ przeprowa-
dziç kontrol´, o której mowa w ust. 1,
w przypadku otrzymania informacji o za-
wieszeniu statusu upowa˝nionego przed-
si´biorcy, uniewa˝nieniu lub cofni´ciu
Êwiadectwa AEO, a tak˝e, jeÊli celowoÊç
przeprowadzenia kontroli celnej wynika
z analizy ryzyka.”;

12) w § 19:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Organ celny, co najmniej raz w ciàgu trzech
kolejnych lat kalendarzowych, przeprowa-
dza kontrol´ sk∏adu celnego.”;

b) uchyla si´ ust. 2,

c) w ust. 3:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„Kontrola, o której mowa w ust. 1, w szcze-
gólnoÊci polega na sprawdzeniu, czy:”,

— po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a—6c w brzmieniu:

„6a) towary sà poddawane w pomieszcze-
niach sk∏adu celnego procesom uszla-
chetnienia w ramach procedury uszla-
chetniania czynnego lub procesom
przetwarzania w ramach procedury
przetwarzania pod kontrolà celnà, zgod-
nie z warunkami okreÊlonymi w pozwo-
leniu;

6b) towary wspólnotowe nieobj´te procedu-
rà sk∏adu celnego sà sk∏adowane zgodnie
z warunkami okreÊlonymi w pozwoleniu;

6c) obj´cie towarów procedurà sk∏adu celne-
go bez ich przedstawienia organom cel-
nym lub dopuszczenie do obrotu towa-
rów uprzednio obj´tych procedurà sk∏adu
celnego bez przedstawiania ich organom
celnym nast´puje zgodnie z warunkami
okreÊlonymi w pozwoleniu;”,

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) iloÊç towarów znajdujàcych si´ w sk∏a-
dzie celnym jest zgodna z iloÊcià wykaza-
nà w ewidencji towarowej oraz w doku-
mentach celnych;”,

— po pkt 7 dodaje si´ pkt 7a w brzmieniu:

„7a) nadal sà spe∏nione warunki wymagane
do wydania pozwolenia;”,

— pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) usuni´te zosta∏y uchybienia stwierdzone
w wyniku wczeÊniejszej kontroli sk∏adu
celnego.”;

13) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ celny, co najmniej raz w ciàgu trzech
kolejnych lat kalendarzowych, przeprowa-
dza kontrol´ dzia∏alnoÊci prowadzonej
w wolnym obszarze celnym lub sk∏adzie
wolnoc∏owym.”,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu-
je brzmienie:

„Kontrola, o której mowa w ust. 1, w szczegól-
noÊci polega na:”;

14) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. 1. Organ celny, co najmniej raz w ciàgu
trzech kolejnych lat kalendarzowych,
przeprowadza kontrol´ dzia∏alnoÊci pro-
wadzonej przez zarzàdzajàcego wolnym
obszarem celnym lub sk∏adem wolnoc∏o-
wym.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, w szcze-
gólnoÊci polega na sprawdzeniu, czy:

1) zarzàdzajàcy wolnym obszarem cel-
nym lub sk∏adem wolnoc∏owym pro-
wadzi dzia∏alnoÊç zgodnie z warunka-
mi okreÊlonymi przez organ celny;

2) zachowane zosta∏y warunki umo˝li-
wiajàce organowi celnemu sprawowa-
nie dozoru celnego.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem § 1 pkt 11, któ-
ry wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

Dziennik Ustaw Nr 234 — 16812 — Poz. 1719



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated 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
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /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.)
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
  >>
  /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


