
Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla warunki zachowania przez
urzàdzenie, w tym aparatur´, instalacj´ stacjonarnà,
komponent oraz instalacj´ ruchomà, zdolnoÊci do za-
dowalajàcego dzia∏ania w okreÊlonym Êrodowisku
elektromagnetycznym bez wprowadzania do tego Êro-
dowiska niedopuszczalnych zaburzeƒ elektromagne-
tycznych, zwane dalej „kompatybilnoÊcià elektroma-
gnetycznà”, oraz procedury oceny zgodnoÊci takiego
urzàdzenia z nast´pujàcymi wymaganiami dotyczàcy-
mi: 

1) niewywo∏ywania w swoim Êrodowisku zabu-
rzeƒ elektromagnetycznych o wartoÊciach prze-
kraczajàcych odpornoÊç na te zaburzenia innego
urzàdzenia wyst´pujàcego w tym Êrodowisku 
oraz

2) posiadania wymaganej odpornoÊci na zaburzenia
elektromagnetyczne

— zwanymi dalej „zasadniczymi wymaganiami”. 

Art. 2. W zakresie nieuregulowanym w ustawie
stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z póên. zm.3)). 

Art. 3. Wymaganie, o którym mowa w art. 1 pkt 2,
nie dotyczy przyrzàdów pomiarowych w rozumieniu
art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo
o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z póên.
zm.4)). 

Art. 4. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do urzà-
dzeƒ, które: 

1) nie sà zdolne do wywo∏ywania w swoim Êrodowi-
sku zaburzeƒ elektromagnetycznych o warto-
Êciach przekraczajàcych odpornoÊç na te zaburze-
nia innych urzàdzeƒ wyst´pujàcych w tym Êrodo-
wisku oraz 

2) sà odporne na zaburzenia elektromagnetyczne wy-
st´pujàce zwykle podczas ich u˝ywania zgodnie
z przeznaczeniem.

Art. 5. Przepisów ustawy nie stosuje si´ tak˝e do: 

1) telekomunikacyjnych urzàdzeƒ koƒcowych, w ro-
zumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800, z póên. zm.5)), które nie wykorzystujà
widma fal radiowych i sà przeznaczone do do∏à-
czania do zakoƒczeƒ publicznej sieci telekomuni-
kacyjnej; 

2) odbiorczych cz´Êci urzàdzeƒ radiowych oraz urzà-
dzeƒ radiowych nadawczych i nadawczo-odbior-
czych; 

3) urzàdzeƒ przeznaczonych do u˝ywania wy∏àcznie
w s∏u˝bie radiokomunikacyjnej amatorskiej, nie-
b´dàcych przedmiotem oferty handlowej, w tym
tak˝e zestawów cz´Êci do monta˝u urzàdzeƒ oraz
urzàdzeƒ zmodyfikowanych przez radioamatorów
na w∏asne potrzeby w celu u˝ywania w s∏u˝bie ra-
diokomunikacyjnej amatorskiej; 

4) urzàdzeƒ telekomunikacyjnych, w rozumieniu
art. 2 pkt 46 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Pra-
wo telekomunikacyjne, przeznaczonych do u˝ywa-
nia wy∏àcznie przez:

a) komórki organizacyjne i jednostki organizacyj-
ne podleg∏e Ministrowi Obrony Narodowej lub
przez niego nadzorowane oraz organy i jednost-
ki organizacyjne nadzorowane lub podleg∏e 
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trz-
nych — na w∏asne potrzeby, 

b) organy i jednostki organizacyjne podleg∏e mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych —
w sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej
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USTAWA

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

o kompatybilnoÊci elektromagnetycznej1)2)

———————
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji

wdro˝enia dyrektywy 2004/108/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbli˝e-
nia ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkowskich odnoszàcych
si´ do kompatybilnoÊci elektromagnetycznej oraz uchyla-
jàcej dyrektyw´ 89/336/EWG (Dz. Urz. UE L 390
z 31.12.2004, str. 24). 

2) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 4 lute-
go 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze i ustaw´ z dnia
16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267,
poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217,  Nr 235, poz. 1700
i Nr 249, poz. 1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180,
poz. 1494 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249,
poz. 1834. 

———————
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708
i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235,
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137
i Nr 50, poz. 331.



przez te organy i jednostki na potrzeby Kancela-
rii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Se-
natu i administracji rzàdowej, 

c) jednostki si∏ zbrojnych obcych paƒstw oraz jed-
nostki organizacyjne innych zagranicznych or-
ganów paƒstwowych, przebywajàce czasowo
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pod-
stawie umów, których Rzeczpospolita Polska
jest stronà — w czasie pobytu, 

d) jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu i Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego — na w∏asne
potrzeby,

e) jednostki organizacyjne podleg∏e ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw zagranicznych — na w∏a-
sne potrzeby, 

f) przedstawicielstwa dyplomatyczne, urz´dy kon-
sularne, zagraniczne misje specjalne oraz
przedstawicielstwa organizacji mi´dzynarodo-
wych, korzystajàce z przywilejów i immunite-
tów na podstawie ustaw, umów i zwyczajów
mi´dzynarodowych, majàce swoje siedziby na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — wy∏àcz-
nie w zakresie zwiàzanym z dzia∏alnoÊcià dyplo-
matycznà tych podmiotów, 

g) jednostki organizacyjne S∏u˝by Wi´ziennej —
na w∏asne potrzeby, 

h) komórki organizacyjne przeprowadzajàce czyn-
noÊci wywiadu skarbowego, które wchodzà
w sk∏ad jednostek organizacyjnych kontroli
skarbowej nadzorowanych lub podleg∏ych 
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów 
publicznych — na w∏asne potrzeby;

5) wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005 r. Nr 64,
poz. 565); 

6) pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póên. zm.6)); 

7) produktów lotniczych, cz´Êci i wyposa˝enia w rozu-
mieniu rozporzàdzenia (WE) nr 1592/2002 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r.
w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cy-
wilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpie-
czeƒstwa Transportu Lotniczego (Dz. Urz. UE L 240
z 07.09.2002, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 30).

Art. 6. OkreÊlenia u˝yte w ustawie oznaczajà: 

1) aparatura — ka˝dy gotowy wyrób lub zespó∏ wyro-
bów, które sà dost´pne w obrocie jako odr´bne

jednostki funkcjonalne przeznaczone do u˝ywania
lub do monta˝u przez u˝ytkownika oraz zdolne do
wywo∏ywania zaburzeƒ elektromagnetycznych lub
podatne na nie; 

2) instalacja ruchoma — po∏àczenie kilku rodzajów
aparatury albo po∏àczenie aparatury i innych wy-
robów, którego przeznaczeniem jest u˝ywanie
w ró˝nych lokalizacjach; 

3) instalacja stacjonarna — po∏àczenie kilku rodzajów
aparatury albo po∏àczenie aparatury i innych wy-
robów, którego przeznaczeniem jest u˝ywanie
w okreÊlonej i sta∏ej lokalizacji; 

4) komponent — wyrób o ró˝nym stopniu z∏o˝onoÊci
przeznaczony do monta˝u w aparaturze przez
u˝ytkownika, który mo˝e wytwarzaç zaburzenia
elektromagnetyczne lub na którego dzia∏anie takie
zaburzenia mogà mieç wp∏yw;

5) odpornoÊç na zaburzenia elektromagnetyczne —
zdolnoÊç urzàdzeƒ do dzia∏ania zgodnie z przezna-
czeniem bez ograniczania wykonywanych funkcji
w przypadku wystàpienia zaburzeƒ elektromagne-
tycznych;

6) oznakowanie CE — oznakowanie potwierdzajàce
zgodnoÊç aparatury z zasadniczymi wymaganiami
po dokonaniu oceny zgodnoÊci;

7) Êrodowisko elektromagnetyczne — zespó∏ zjawisk
elektromagnetycznych wyst´pujàcych w danym
miejscu; 

8) zaburzenie elektromagnetyczne — dowolne zjawi-
sko elektromagnetyczne, które mo˝e obni˝yç ja-
koÊç dzia∏ania urzàdzeƒ albo niekorzystnie wp∏y-
nàç na materi´ o˝ywionà i nieo˝ywionà.

Art. 7. Do komponentu oraz instalacji ruchomej
stosuje si´ przepisy ustawy dotyczàce aparatury. 

Rozdzia∏ 2

Procedury oceny zgodnoÊci

Art. 8. Aparatura oraz instalacja stacjonarna przed
wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do u˝ytku
podlegajà obowiàzkowej ocenie zgodnoÊci z zasadni-
czymi wymaganiami.

Art. 9. 1. Oceny zgodnoÊci dokonuje producent lub
jego upowa˝niony przedstawiciel.

2. Domniemywa si´, ˝e aparatura spe∏nia zasadni-
cze wymagania, je˝eli jest zgodna z normami zharmo-
nizowanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci. 

3. Ocen´ zgodnoÊci aparatury przeprowadza si´
dla wszystkich warunków dzia∏ania tej aparatury, do
jakich jest ona przeznaczona. 

4. W przypadku aparatury, która mo˝e byç wytwa-
rzana i u˝ywana w ró˝nych konfiguracjach, ocen´
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6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497,
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190,
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701 oraz
z 2007 r. Nr 52, poz. 343 i Nr 57, poz. 381.



zgodnoÊci aparatury przeprowadza si´ dla wszystkich
reprezentatywnych konfiguracji zgodnych z przezna-
czeniem aparatury. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wystar-
czajàce jest przeprowadzenie oceny zgodnoÊci apa-
ratury w konfiguracji dajàcej najwi´kszy poziom za-
burzeƒ elektromagnetycznych i konfiguracji wykazujà-
cej najmniejszà odpornoÊç na dzia∏anie takich zabu-
rzeƒ.

Art. 10. 1. Producent sporzàdza dokumentacj´
technicznà obejmujàcà proces projektowania i pro-
dukcji aparatury, potwierdzajàcà jej zgodnoÊç z zasad-
niczymi wymaganiami. 

2. Dokumentacja techniczna, o której mowa
w ust. 1, obejmuje w szczególnoÊci: 

1) opis aparatury zawierajàcy informacje umo˝liwia-
jàce jednoznacznà jej identyfikacj´;

2) dowody zgodnoÊci z zastosowanymi w ca∏oÊci lub
cz´Êciowo normami zharmonizowanymi, o ile ta-
kie normy istniejà;

3) opis dzia∏aƒ podj´tych w celu zapewnienia zgod-
noÊci aparatury z zasadniczymi wymaganiami, je-
˝eli producent nie zastosowa∏ norm zharmonizo-
wanych albo zastosowa∏ je cz´Êciowo, a w szcze-
gólnoÊci:

a) wyjaÊnienie podj´tych dzia∏aƒ,

b) wyniki obliczeƒ zwiàzanych z projektem apara-
tury, 

c) opis przeprowadzonych badaƒ lub testów oraz
ich wyniki.

3. Do dokumentacji do∏àcza si´ oÊwiadczenie,
o którym mowa w art. 11 ust. 4, je˝eli w ocenie zgod-
noÊci bra∏a udzia∏ jednostka notyfikowana w rozumie-
niu przepisów o systemie oceny zgodnoÊci.

Art. 11. 1. Producent lub jego upowa˝niony przed-
stawiciel mo˝e poddaç aparatur´ ocenie zgodnoÊci
z udzia∏em jednostki notyfikowanej, autoryzowanej
przez ministra w∏aÊciwego do spraw ∏àcznoÊci, zgod-
nie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnoÊci. 

2. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
przekazuje jednostce notyfikowanej dokumentacj´
technicznà, o której mowa w art. 10 ust. 1, oraz wska-
zuje aspekty techniczne dowodzàce spe∏niania przez
aparatur´ zasadniczych wymagaƒ, które powinny byç
ocenione przez t´ jednostk´. 

3. Jednostka notyfikowana dokonuje analizy prze-
kazanej dokumentacji technicznej w zakresie, o któ-
rym mowa w ust. 2, i ocenia, czy wykazuje ona w spo-
sób prawid∏owy zgodnoÊç aparatury z zasadniczymi
wymaganiami w tym zakresie. 

4. W przypadku potwierdzenia zgodnoÊci aparatu-
ry z zasadniczymi wymaganiami jednostka notyfiko-
wana wydaje producentowi lub jego upowa˝nionemu
przedstawicielowi oÊwiadczenie potwierdzajàce zgod-
noÊç aparatury z zasadniczymi wymaganiami oraz
wskazujàce zasadnicze wymagania, które by∏y przed-
miotem oceny. 

Art. 12. Producent lub jego upowa˝niony przedsta-
wiciel, przed wprowadzeniem aparatury do obrotu lub
oddaniem do u˝ytku, potwierdza zgodnoÊç aparatury
z zasadniczymi wymaganiami wystawiajàc deklaracj´
zgodnoÊci oraz umieszczajàc na aparaturze oznakowa-
nie CE.

Art. 13. Deklaracja zgodnoÊci, o której mowa
w art. 12, zawiera w szczególnoÊci:

1) informacje o zgodnoÊci aparatury z dyrektywà
2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbli˝enia usta-
wodawstw Paƒstw Cz∏onkowskich odnoszàcych si´
do kompatybilnoÊci elektromagnetycznej oraz uchy-
lajàcej dyrektyw´ 89/336/EWG (Dz. Urz. UE L 390
z 31.12.2004, s. 24); 

2) opis aparatury zawierajàcy informacje umo˝liwia-
jàce jej jednoznacznà identyfikacj´; 

3) firm´, oznaczenie siedziby i adres producenta oraz
jego upowa˝nionego przedstawiciela, je˝eli taki
wyst´puje; 

4) wskazanie datowanych wersji norm zharmonizo-
wanych, na podstawie których deklarowana jest
zgodnoÊç aparatury z zasadniczymi wymagania-
mi, oraz informacje o innych dzia∏aniach zastoso-
wanych w celu zapewnienia zgodnoÊci aparatury
z zasadniczymi wymaganiami, je˝eli by∏y stosowa-
ne; 

5) dat´ wystawienia deklaracji; 

6) imi´ i nazwisko oraz podpis osoby upowa˝nionej
do wystawiania deklaracji.

Art. 14. 1. Oznakowanie CE, o którym mowa
w art. 12, umieszcza si´ na aparaturze albo jej tablicy
znamionowej w sposób czytelny i trwa∏y, a w przypad-
ku braku takiej mo˝liwoÊci:

1) na opakowaniu aparatury, je˝eli takie istnieje,
i w instrukcji obs∏ugi lub

2) w dokumencie gwarancyjnym do∏àczonym do
aparatury. 

2. Oprócz oznakowania CE mogà byç umieszczone
na aparaturze inne znaki, pod warunkiem ˝e nie
zmniejszà widocznoÊci i czytelnoÊci oznakowania CE
oraz nie b´dà wprowadzaç w b∏àd co do znaczenia
i formy oznakowania CE. 

3. Oznakowanie CE oznacza tak˝e zgodnoÊç aparatu-
ry z innymi przepisami wymagajàcymi oznakowania CE,
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je˝eli oznakowana aparatura takim przepisom pod-
lega. 

4. Wzór oznakowania CE okreÊla za∏àcznik do
ustawy.

Art. 15. 1. Na aparaturze albo jej tablicy znamiono-
wej w sposób czytelny i trwa∏y, a w przypadku braku
takiej mo˝liwoÊci: 

1) na opakowaniu aparatury, je˝eli takie istnieje,
i w instrukcji obs∏ugi lub 

2) w dokumencie gwarancyjnym do∏àczonym do
aparatury 

— umieszcza si´ nazw´, oznaczenie partii oraz numer
seryjny lub inne informacje pozwalajàce na jej iden-
tyfikacj´.

2. Do aparatury do∏àcza si´ informacj´ o firmie,
siedzibie i adresie producenta oraz, je˝eli nie ma on
siedziby w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej, o firmie, siedzibie i adresie jego upowa˝nionego
przedstawiciela lub osoby majàcej siedzib´ w paƒ-
stwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej, odpowie-
dzialnej za wprowadzenie danej aparatury do obrotu
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej. 

3. Producent do∏àcza informacje w sprawie Êrod-
ków ostro˝noÊci, które nale˝y podjàç podczas monto-
wania, instalacji, konserwacji i u˝ywania aparatury,
w celu zapewnienia spe∏niania przez aparatur´ zasad-
niczych wymagaƒ. 

4. Je˝eli u˝ywanie aparatury na terenie zabudowy
mieszkaniowej nie zapewnia jej zgodnoÊci z zasadni-
czymi wymaganiami, wówczas producent do∏àcza
wskazanie ograniczeƒ w jej u˝ywaniu wraz z wykazem
norm zharmonizowanych w∏aÊciwych dla tego rodza-
ju aparatury oraz umieszcza odpowiednià informacj´
na opakowaniu, je˝eli takie istnieje. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 1—4, oraz in-
ne informacje niezb´dne do u˝ywania aparatury zgod-
nie z przeznaczeniem zamieszcza si´ w instrukcji ob-
s∏ugi. 

Art. 16. 1. Producent lub jego upowa˝niony przed-
stawiciel jest obowiàzany udost´pniaç do celów kon-
trolnych, przez okres 10 lat od dnia wyprodukowania
ostatniego egzemplarza aparatury, deklaracj´ zgodno-
Êci oraz dokumentacj´ technicznà, o której mowa
w art. 10. 

2. Je˝eli producent nie ma siedziby w paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej i nie ma upowa˝nio-
nego przedstawiciela, obowiàzek, o którym mowa
w ust. 1, spoczywa na osobie odpowiedzialnej za
wprowadzenie aparatury do obrotu w paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej. 

Art. 17. 1. Wykonawca instalacji stacjonarnej do-
konuje oceny zgodnoÊci tej instalacji przed oddaniem

jej do u˝ytku; art. 9 ust. 2—5 oraz art. 11 stosuje si´ od-
powiednio.

2. Wykonawcà jest ten, kto dokona∏ po∏àczenia in-
stalacji stacjonarnej w sposób zapewniajàcy spe∏nia-
nie jej funkcji zgodne z przeznaczeniem przed odda-
niem jej do u˝ytku. Za wykonawc´ uwa˝a si´ tak˝e
ka˝dego, kto dokona∏ ostatniej modyfikacji w tej insta-
lacji. 

3. Aparatura przeznaczona wy∏àcznie do zamonto-
wania w instalacji stacjonarnej i niedost´pna w obro-
cie jako samodzielny wyrób podlega ocenie zgodnoÊci
wraz z instalacjà stacjonarnà, do której zosta∏a wmon-
towana. Do takiej aparatury nie stosuje si´ przepisu
art. 12. 

4. Do instalacji stacjonarnej do∏àcza si´ dokumen-
tacj´ technicznà zawierajàcà: 

1) opis i schemat instalacji; 

2) informacje o wynikach przeprowadzonych badaƒ
zgodnoÊci instalacji z zasadniczymi wymaganiami;

3) informacje o sposobie post´powania w trakcie
monta˝u instalacji, w tym wchodzàcej w jej sk∏ad
aparatury, zapewniajàcym zachowanie zgodnoÊci
z zasadniczymi wymaganiami; 

4) instrukcj´ u˝ywania i konserwacji instalacji; 

5) informacje pozwalajàce na identyfikacj´ wykonaw-
cy instalacji oraz producenta aparatury stanowià-
cej sta∏e wyposa˝enie instalacji;

6) informacje, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2.

Art. 18. 1. Wykonawca instalacji stacjonarnej prze-
kazuje jà w∏aÊcicielowi lub u˝ytkownikowi wraz z do-
kumentacjà technicznà, o której mowa w art. 17 ust. 4.

2. W∏aÊciciel lub u˝ytkownik instalacji stacjonarnej
jest obowiàzany do:

1) utrzymywania jej w stanie zapewniajàcym zgod-
noÊç z zasadniczymi wymaganiami;

2) przechowywania, a w razie potrzeby aktualizowa-
nia, i udost´pniania do celów kontrolnych doku-
mentacji technicznej, o której mowa w art. 17
ust. 4, przez ca∏y okres u˝ywania tej instalacji. 

Art. 19. 1. Dopuszcza si´ eksponowanie na tar-
gach, wystawach i pokazach urzàdzeƒ podlegajàcych
obowiàzkowej ocenie zgodnoÊci bez deklaracji zgod-
noÊci i oznakowania CE, w celu prezentacji ich dzia∏a-
nia, pod warunkiem uwidocznienia informacji, ˝e wy-
stawione urzàdzenie nie mo˝e byç wprowadzone do
obrotu ani oddane do u˝ytku do czasu przeprowadze-
nia oceny zgodnoÊci. 

2. Prezentacja dzia∏ania urzàdzenia, o której mowa
w ust. 1, jest mo˝liwa pod warunkiem przedsi´wzi´cia
Êrodków zabezpieczajàcych przed powstawaniem za-
burzeƒ elektromagnetycznych. 
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Rozdzia∏ 3

Post´powanie w sprawach kompatybilnoÊci 
elektromagnetycznej

Art. 20. Organem w∏aÊciwym w sprawach kompa-
tybilnoÊci elektromagnetycznej jest Prezes Urz´du 
Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej „Prezesem
UKE”, z zastrze˝eniem przepisów odr´bnych regulujà-
cych uprawnienia innych organów. 

Art. 21. 1. Prezes UKE jest organem uprawnionym
do przeprowadzania kontroli spe∏niania przez urzàdze-
nie wymagaƒ dotyczàcych kompatybilnoÊci elektro-
magnetycznej, jako organ wyspecjalizowany w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnoÊci. 

2. Do zadaƒ Prezesa UKE nale˝y: 

1) badanie zgodnoÊci oÊwiadczeƒ, o których mowa
w art. 11 ust. 4; 

2) kontrola przechowywania i aktualizacji dokumen-
tacji technicznej, o której mowa w art. 17 ust. 4;

3) kontrola spe∏niania warunków, o których mowa
w art. 19.

Art. 22. Do przeprowadzania kontroli w zakresie,
o którym mowa w art. 21 ust. 1, oraz do post´powania
w sprawie wprowadzenia do obrotu lub oddania do
u˝ytku urzàdzenia niezgodnego z zasadniczymi i inny-
mi wymaganiami stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci oraz
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunika-
cyjne.

Art. 23. Je˝eli po przeprowadzeniu kontroli, o któ-
rej mowa w art. 21 ust. 1, Prezes UKE stwierdzi nie-
zgodnoÊç oÊwiadczenia, o którym mowa w art. 11
ust. 4, ze stanem faktycznym, przekazuje wyniki kon-
troli ministrowi w∏aÊciwemu do spraw ∏àcznoÊci, w ce-
lu podj´cia dzia∏aƒ zgodnie z przepisami ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci.

Art. 24. 1. Do kontroli przechowywania oraz aktu-
alizacji dokumentacji technicznej, o której mowa
w art. 17 ust. 4, stosuje si´ odpowiednio przepisy usta-
wy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne.

2. Je˝eli w wyniku kontroli Prezes UKE stwierdzi,
˝e w∏aÊciciel lub u˝ytkownik instalacji stacjonarnej nie
spe∏ni∏ obowiàzku, o którym mowa w art. 18 ust. 2
pkt 2, mo˝e wezwaç w okreÊlonym terminie do dostar-
czenia dokumentacji technicznej spe∏niajàcej wymogi,
o których mowa w ustawie.

3. W przypadku niedostarczenia dokumentacji,
o której mowa w ust. 1, Prezes UKE mo˝e wydaç de-
cyzj´ zakazujàcà w∏aÊcicielowi lub u˝ytkownikowi u˝y-
wania instalacji stacjonarnej, do czasu dostarczenia
dokumentacji, bioràc pod uwag´ stopieƒ uchybienia
wymogom dotyczàcym tej dokumentacji. 

Art. 25. Je˝eli: 

1) dzia∏anie urzàdzenia eksponowanego na targach,
wystawach i pokazach mo˝e wywo∏aç zaburzenia
elektromagnetyczne lub 

2) brak jest informacji, o której mowa w art. 19 ust. 1

— Prezes UKE wydaje decyzj´, w której nakazuje wy-
stawcy wstrzymanie prezentacji. Decyzji nadaje si´
rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.

Art. 26. 1. W przypadku wydania decyzji, o której
mowa w art. 41c ust. 3 pkt 1—3 oraz ust. 5 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci,
w stosunku do urzàdzeƒ niespe∏niajàcych zasadni-
czych wymagaƒ, Prezes UKE przekazuje Prezesowi
Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów infor-
macj´ o jej wydaniu wraz z podaniem, czy brak zgod-
noÊci jest spowodowany:

1) niespe∏nieniem zasadniczych wymagaƒ, je˝eli
urzàdzenie nie jest zgodne z normami zharmoni-
zowanymi lub 

2) niew∏aÊciwym stosowaniem norm zharmonizowa-
nych albo

3) brakiem odpowiednich norm zharmonizowanych.

2. Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów przekazuje informacje, o których mowa
w ust. 1, Komisji Europejskiej i paƒstwom cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej zgodnie z art. 44 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci.

Art. 27. W zakresie urzàdzeƒ przeznaczonych do
stosowania w zak∏adach górniczych, zadania, o któ-
rych mowa w art. 21—26, wykonuje Prezes Wy˝szego
Urz´du Górniczego. 

Rozdzia∏ 4

Przepisy zmieniajàce, przejÊciowe i koƒcowe

Art. 28. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228,
poz. 1947, z póên. zm.7)) dotychczasowà treÊç art. 117a
oznacza si´ jako ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmie-
niu:

„2. Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego jest orga-
nem w∏aÊciwym w sprawach okreÊlonych w usta-
wie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnoÊci
elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556) w za-
kresie wyrobów przeznaczonych do stosowania
w zak∏adach górniczych.”.
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Art. 29. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z póên.
zm.8)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) wymagania, jakim powinny odpowiadaç
urzàdzenia radiowe i telekomunikacyjne urzà-
dzenia koƒcowe;”;

2) w art. 2: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) aparatura — aparatur´ w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o kompatybilnoÊci elektromagnetycznej
(Dz. U. Nr 82, poz. 556);”,

b) uchyla si´ pkt 16 i 24,

c) pkt 40 otrzymuje brzmienie:

„40) szkodliwe zaburzenie elektromagnetyczne
— zaburzenie elektromagnetyczne w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwiet-
nia 2007 r. o kompatybilnoÊci elektromag-
netycznej, które: 

a) zagra˝a funkcjonowaniu s∏u˝by radio-
nawigacyjnej lub s∏u˝by radiokomuni-
kacyjnej u˝ywanej stale lub czasowo
w celu zapewnienia ochrony ˝ycia ludz-
kiego lub mienia lub

b) w sposób powa˝ny pogarsza, utrudnia
lub w sposób powtarzajàcy si´ przery-
wa wykonywanie s∏u˝by radiokomuni-
kacyjnej dzia∏ajàcej zgodnie z przepisa-
mi prawa;”, 

d) uchyla si´ pkt 51; 

3) w art. 148 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmie-
nie: 

„c) mogà byç chronione przed zaburzeniami elek-
tromagnetycznymi w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybil-
noÊci elektromagnetycznej,”;

4) w dziale VI tytu∏ rozdzia∏u 3 otrzymuje brzmienie:

„Wymagania dla telekomunikacyjnych urzàdzeƒ
koƒcowych i urzàdzeƒ radiowych”;

5) art. 152 otrzymuje brzmienie:

„Art. 152. Do wymagaƒ dotyczàcych telekomuni-
kacyjnych urzàdzeƒ koƒcowych i urzà-
dzeƒ radiowych, w tym w zakresie eks-
ponowania ich na targach, wystawach
i pokazach, a tak˝e kontroli tych urzà-
dzeƒ w zakresie nieuregulowanym 

w niniejszym rozdziale stosuje si´ prze-
pisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z póên. zm.9))
oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o kompatybilnoÊci elektromagnetycznej.”;

6) w art. 153 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) kompatybilnoÊci elektromagnetycznej w rozu-
mieniu przepisów o kompatybilnoÊci elektro-
magnetycznej, w zakresie wynikajàcym z ich
przeznaczenia”;

7) w art. 155 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot wprowadzajàcy do obrotu lub oddajà-
cy do u˝ytku telekomunikacyjne urzàdzenie
koƒcowe lub urzàdzenie radiowe jest obowià-
zany udzieliç Prezesowi UKE, na ka˝de jego ˝à-
danie, wyjaÊnieƒ dotyczàcych tego urzàdzenia,
jego przeznaczenia oraz w∏aÊciwoÊci technicz-
nych i eksploatacyjnych, a tak˝e wskazaç zakres
jego zastosowania, z zastrze˝eniem ust. 2.”;

8) art. 156 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 156. Dopuszcza si´ eksponowanie na tar-
gach, wystawach i pokazach urzàdzeƒ
radiowych i telekomunikacyjnych urzà-
dzeƒ koƒcowych podlegajàcych obo-
wiàzkowej ocenie zgodnoÊci z zasad-
niczymi wymaganiami bez deklaracji
zgodnoÊci i oznakowania znakiem zgod-
noÊci w celu ich prezentacji, pod warun-
kiem uwidocznienia informacji, ˝e wy-
stawione urzàdzenie nie mo˝e byç
wprowadzone do obrotu ani przekazane
do u˝ywania do czasu przeprowadzenia
oceny zgodnoÊci urzàdzenia z zasadni-
czymi wymaganiami.”; 

9) uchyla si´ art. 157; 

10) w art. 158 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Producent lub jego upowa˝niony przedstawi-
ciel wprowadzajàcy do obrotu lub oddajàcy do
u˝ytku telekomunikacyjne urzàdzenia koƒcowe
lub urzàdzenia radiowe jest obowiàzany udo-
st´pniaç, do celów kontrolnych, dokumentacj´
zwiàzanà z ocenà zgodnoÊci przez okres co naj-
mniej 10 lat od dnia wyprodukowania ostatnie-
go egzemplarza urzàdzenia.”;

11) w art. 200: 

a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) nieodp∏atnego pobierania próbek wprowa-
dzonej do obrotu lub oddanej do u˝ytku
aparatury, w tym telekomunikacyjnych
urzàdzeƒ koƒcowych i urzàdzeƒ radiowych,
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w celu przeprowadzenia badaƒ w zakresie
spe∏niania przez t´ aparatur´ zasadniczych
wymagaƒ oraz zatrzymania próbek do czasu
prawomocnego zakoƒczenia post´powa-
nia;”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 3
i 5—7, dotyczà urzàdzeƒ w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 r. o kompatybilnoÊci elektromagne-
tycznej.”; 

12) art. 204 otrzymuje brzmienie:

„Art. 204. 1. W przypadku stwierdzenia, ˝e urzà-
dzenie w rozumieniu przepisów
o kompatybilnoÊci elektromagnetycz-
nej, wytwarzajàce pole elektromag-
netyczne powoduje zak∏ócenie pracy
innego urzàdzenia spe∏niajàcego za-
sadnicze wymagania w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 r. o kompatybilnoÊci elektromag-
netycznej, Prezes UKE mo˝e wydaç
decyzj´ o:

1) czasowym wstrzymaniu u˝ywania
urzàdzenia wytwarzajàcego zabu-
rzenia elektromagnetyczne; 

2) zmianie sposobu u˝ywania urzà-
dzenia;

3) zastosowaniu Êrodków technicz-
nych prowadzàcych do eliminacji
zak∏ócenia, na koszt podmiotu,
któremu wydano decyzj´;

4) czasowym zaj´ciu urzàdzenia
w celu przeprowadzenia badaƒ
niezb´dnych do ustalenia przyczyn
zak∏óceƒ.

Decyzji nadaje si´ rygor natychmia-
stowej wykonalnoÊci.

2. Prezes UKE mo˝e uzale˝niç wydanie
czasowo zaj´tego urzàdzenia od zgo-
dy jego u˝ytkownika na usuni´cie, na
koszt u˝ytkownika, przyczyn powodu-
jàcych niezgodnoÊç urzàdzenia z za-
sadniczymi wymaganiami, w szcze-
gólnoÊci przyczyn zak∏óceƒ.”;

13) po art. 204 dodaje si´ art. 204a w brzmieniu:

„Art. 204a. 1. W przypadku stwierdzenia, ˝e urzà-
dzenie w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o kompatybilnoÊci elektromagne-
tycznej, wytwarzajàce pole elektro-
magnetyczne, mo˝e powodowaç
w okreÊlonym miejscu zak∏ócenie
pracy innego urzàdzenia spe∏niajà-
cego zasadnicze wymagania w ro-
zumieniu przepisów o kompatybil-
noÊci elektromagnetycznej, Prezes

UKE mo˝e podjàç dzia∏ania w celu
wyjaÊnienia okolicznoÊci, w jakich
takie zak∏ócenie mo˝e wystàpiç,
i wydaç zalecenia pokontrolne, któ-
rych wykonanie pozwoli na wyelimi-
nowanie mo˝liwoÊci wystàpienia ta-
kiego zak∏ócenia.

2. Prezes UKE informuje Komisj´ Euro-
pejskà i paƒstwa cz∏onkowskie Unii
Europejskiej o dzia∏aniach podj´tych
w przypadkach, o których mowa
w art. 204 lub 204a.”; 

14) w art. 205:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, sposoby post´powania
w przypadku stwierdzenia, ˝e urzàdzenie
w rozumieniu przepisów o kompatybilnoÊci
elektromagnetycznej, wytwarzajàce pole
elektromagnetyczne, u˝ywane przez pod-
mioty, o których mowa w art. 4 pkt 1—6 i 8,
powoduje zak∏ócenie pracy innego urzàdze-
nia, spe∏niajàcego zasadnicze wymagania
w rozumieniu przepisów o kompatybilnoÊci
elektromagnetycznej, uwzgl´dniajàc charak-
ter zadaƒ realizowanych przez te podmioty
oraz s∏uszny interes u˝ytkownika urzàdze-
nia, którego praca jest zak∏ócana.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci w po-
rozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób
przeprowadzania post´powania kontrolne-
go i pokontrolnego przez Prezesa UKE wo-
bec jednostek organizacyjnych S∏u˝by Wi´-
ziennej, uwzgl´dniajàc charakter zadaƒ re-
alizowanych przez te jednostki oraz s∏uszny
interes u˝ytkowników urzàdzeƒ, których
praca jest zak∏ócana albo mo˝e byç zak∏óca-
na.”.

Art. 30. Do procedur oceny zgodnoÊci rozpocz´-
tych i niezakoƒczonych przed wejÊciem w ˝ycie niniej-
szej ustawy stosuje si´ przepisy dotychczasowe. 

Art. 31. Urzàdzenia, o których mowa w art. 1, mo-
gà byç wprowadzane do obrotu lub oddane do u˝ytku
zgodnie z przepisami obowiàzujàcymi przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy do dnia 20 lipca
2009 r. 

Art. 32. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie art. 205 ust. 2 i 3 ustawy, o której mowa w art. 29,
zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 205 ust. 2
i 3 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 33. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 20 lipca
2007 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Ko-
deks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên. zm.2))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 384:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustalony przez jednà ze stron wzorzec

umowy, w szczególnoÊci ogólne warunki
umów, wzór umowy, regulamin, wià˝e
drugà stron´, je˝eli zosta∏ jej dor´czony
przed zawarciem umowy.”,

b) uchyla si´ § 5;

2) u˝yte w przepisach tytu∏u XXVII Ksi´gi III w ró˝-
nych przypadkach wyrazy „zak∏ad ubezpieczeƒ”
zast´puje si´ u˝ytym w odpowiednim przypadku
wyrazem „ubezpieczyciel.”;

3) w art. 805:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Przez umow´ ubezpieczenia ubezpieczy-

ciel zobowiàzuje si´, w zakresie dzia∏alno-
Êci swego przedsi´biorstwa, spe∏niç okreÊ-
lone Êwiadczenie w razie zajÊcia przewi-
dzianego w umowie wypadku, a ubezpie-
czajàcy zobowiàzuje si´ zap∏aciç sk∏adk´.”,

b) dodaje si´ § 4 w brzmieniu:
„§ 4. Przepisy art. 3851—3853 stosuje si´ odpo-

wiednio, je˝eli ubezpieczajàcym jest oso-
ba fizyczna zawierajàca umow´ zwiàzanà
bezpoÊrednio z jej dzia∏alnoÊcià gospodar-
czà lub zawodowà.”;
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Za∏àcznik do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. (poz. 556)

WZÓR OZNAKOWANIA CE

1. Propozycje podane na rysunku muszà byç zachowane zarówno przy zwi´kszaniu, jak i zmniejszaniu
rozmiarów oznakowania.

2. WysokoÊç oznakowania zgodnoÊci nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 5 mm, chyba ˝e nie jest to mo˝liwe z powodu
konstrukcji aparatury.
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USTAWA

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, ustaw´
z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustaw´
z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym
i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r.
Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r.
Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3,
poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117,
poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22,
poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114,
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130,
poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60,
poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r.
Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172,
poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462,
Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133,
poz. 935 i Nr 164, poz. 1166 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 538.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile ()
  /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 -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /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 -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /None
  /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

  /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


