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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

dyrektywa  –  dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24.10.1995 r. w spra-
95/46/WE   wie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych 

i swobodnego przepływu tych danych (Dz.Urz. WE L 281, s. 31, ze zm.) 
– uchylona

EKPC  –  Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzo-
na w Rzymie 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.)

k.c.  –  ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)
k.k.  –  ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.)
Konstytucja RP  –  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 

ze zm.)
k.p.c.  –  ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1360 ze zm.)
k.p.k.  –  ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1987 

ze zm.)
pr. aut.  –  ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1191 ze zm.)
pr. pras.  –  ustawa z 26.01.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1914)
pr. przeds.  –  ustawa z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646 ze zm.)
p.w.p.  –  ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 776; uwzględnia ustawę z 20.02.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo włas-
ności przemysłowej, druk sejmowy nr 3107, Sejm VIII kadencji)

RODO  –  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy-
rektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE 
L 119, s. 1, ze sprost.)

rozp. BIP  –  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18.01.2007 r. 
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68)

r.r.d.c.  –  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9.07.1990 r. w sprawie rejestru 
dzienników i czasopism (Dz.U. Nr 46, poz. 275 ze zm.)

u.d.i.p.  –  ustawa z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1330 ze zm.)

u.k.s.c.  –  ustawa z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 300 ze zm.)

u.o.d.o.  –  ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000 ze zm.).
u.o.i.n.  –  ustawa z 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412 

ze zm.)
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u.r.t.  –  ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1414 ze zm.)
u.z.n.k.  –  ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 419 ze zm.)

Czasopisma, zbiory orzecznictwa

Apel.-W-wa  –  Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie
AUL  –  Acta Universitatis Lodziensis
AUWr  –  Acta Universitatis Wratislaviensis
Biul. SAKa  –  Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Biul. SN  –  Biuletyn Sądu Najwyższego
EPS  –  Europejski Przegląd Sądowy
GSP.-Prz. Orz.  –  Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa
IAP  –  Informacja w administracji publicznej
KPP  –  Kwartalnik Prawa Prywatnego
KZS  –  Krakowskie Zeszyty Sądowe
M. Praw.  –  Monitor Prawniczy
NP  –  Nowe Prawo
ONSAiWSA  –  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów 

administracyjnych
OSA  –  Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSAB  –  Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
OSAW  –  Orzecznictwo Sądów Apelacji Wrocławskiej
OSN(K)  –  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna
OSNC  –  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNCP  –  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna Pracy i Ubezpieczeń Społecz-

nych
OSNC-ZD  –  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Zeszyt Dodatkowy
OSNKW  –  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
OSNwSK  –  Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych
OSP  –  Orzecznictwo Sądów Polskich
OSPiKA  –  Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
OSS  –  Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
OTK  –  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
PiP  –  Państwo i Prawo
POSAG  –  Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
PPH  –  Przegląd Prawa Handlowego
Prok. i Pr.  –  Prokuratura i Prawo
PS  –  Przegląd Sądowy
PUG  –  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
RPEiS  –  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
R. Pr.  –  Radca Prawny
Sam. Teryt.  –  Samorząd terytorialny
SI  –  Studia Iuridica
SIL  –  Studia Iuridica Lublinensia
SM  –  Studia Medioznawcze
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SP  –  Studia Prawnicze
SP-E  –  Studia Prawno-Ekonomiczne
TPP  – Transformacje Prawa Prywatnego
ZNUJ  –  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
ZNUJ PPWI  –  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności In-

telektualnej
ZNUJ PWiOWI  –  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości 

i Ochrony Własności Intelektualnej
ZP  –  Zamówienia Publiczne

Inne

ETPC  –  Europejski Trybunał Praw Człowieka
KIO  –  Krajowa Izba Odwoławcza
SA  –  sąd apelacyjny
SKO  –  samorządowe kolegium odwoławcze
SN  –  Sąd Najwyższy
SO  –  sąd okręgowy
TK  –  Trybunał Konstytucyjny
TS/TSUE  –  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (do 1.12.2009 r. jako Trybunał 

Sprawiedliwości)
WSA  –  wojewódzki sąd administracyjny
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OD AUTORÓW

Prawo prasowe to podręcznik akademicki, który obejmuje najważniejsze zagadnienia 
prawa prasowego. Ta pozycja nawiązuje do wcześniejszego, wydanego w 2013 i 2015 r., 
podręcznika Prawo mediów, a jednocześnie różni się znacząco zarówno pod wzglę-
dem prawnym, jak i merytorycznym. Całość jest oparta przede wszystkim na zmie-
nionych regulacjach zawartych w ustawie z 26.01.1984 r. – Prawo prasowe, jak rów-
nież odnosi się do znowelizowanych przepisów wielu ustaw, np. ustawy z 4.02.1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z 6.03.2018 r. – Prawo przedsię-
biorców, ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej. W opracowaniu zostały poruszone aktualne i istotne zagadnienia z sze-
roko rozumianej problematyki prawa prasowego, a w szczególności: wolność prasy 
oraz ograniczenia prawa do informacji, mowa nienawiści w praktyce orzeczniczej, 
ochrona danych osobowych w działalności prasy, ochrona dóbr osobistych polityków 
w kampaniach wyborczych. 

Podręcznik Prawo prasowe oprócz wskazania reprezentatywnych poglądów 
przedstawicieli doktryny zawiera przykłady z orzecznictwa sądów polskich oraz 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zrozumienie poszczególnych zagadnień 
ułatwia zastosowanie bogatej szaty graficznej, na którą składają się liczne schema-
ty, tabele oraz rysunki. Nowoczesna konstrukcja podręcznika, łącząca zagadnienia 
teoretyczne z przykładami z praktyki orzeczniczej, ułatwi zrozumienie i pomoże 
w rozwiązaniu problemów prawnych z prawa prasowego. Autorzy, będący zarówno 
teoretykami, jak i praktykami w zakresie prawa prasowego, starają się wyjaśniać 
w przystępnej i komunikatywnej formie często zawiłe i trudne zagadnienia i żywią 
nadzieję, że pozycja ta spotka się z zainteresowaniem.

Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Zofia Zawadzka

Monika Nowikowska



18



19

Rozdział I
HISTORIA PRAWA PRASOWEGO W POLSCE. 

PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU 
PRAWA PRASOWEGO

1. Źródła prawa

■  Art. 7 pr. pras.
■  Art. 8 pr. pras.
■  Art. 25 pr. pras.
■  Art. 27 pr. pras.

2. Prawo prasowe w ujęciu historycznym

Koncepcja wolności prasy w Polsce rodziła się stopniowo. Początkowo prasa pojawi-
ła się w postaci wydawanych okazjonalnie druków informacyjnych, przedstawiają-
cych opisy wydarzeń, które budziły powszechne zainteresowanie. Sytuacja politycz-
na znajdowała swoje odzwierciedlenie w anonimowych publikacjach prasowych. 
Prawnych gwarancji wolności prasy nie było jednak w Polsce aż do 1791 r. Po raz 
pierwszy podjęto problem wolności druku w toku obrad Sejmu Czteroletniego1. Naj-
ważniejsze akty prawne regulujące zagadnienie wolności wypowiedzi i działalności 
prasy to:
■  Ustawa z 8.01.1791 r. – Prawa kardynalne niewzruszone – uchwalona w czasie ob-

rad Sejmu Wielkiego – w 11 artykułach przedstawiała kardynalne, a więc uznane za 
najważniejsze, prawa Rzeczypospolitej, które miały przesądzać o treści przyszłej kon-
stytucji. Treść  art. 11 gwarantowała wolność wypowiedzi (libertas sentiendi) „Szlach-
cie i innym obywatelom gwarantuje się prawo wolnego głosu na sejmikach, zjazdach 
publicznych, a także w pismach i drukach, pod odpowiedzialnością sądową”2.

■  Ustawa Konstytucyjna Królestwa Polskiego z 27.11.1815 r.3 – utworzenie na 
Kongresie Wiedeńskim autonomicznego Królestwa Polskiego stanowiło kolejny 

1 J. Łojek, Prasa dawnej Rzeczypospolitej [w:] J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej, 
Warszawa 1988, s. 61.

2 J. Sobczak, Dzieje prawa prasowego na ziemiach polskich, Poznań 2009, s. 58; Z. Radwański, Prawa 
kardynalne w Polsce. Studia nad historią prawa polskiego, Poznań 1952, s. 119.

3 Dz. Pr. Kr. Pol. t. 1, s. 1.
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przełom w dziejach polskiej prasy. Konstytucja w  art. 16 stanowiła, że „Wolność 
druku jest zaręczona. Prawo przepisze środki ukrócenia jej nadużycia”. Na mocy 
dekretu Rady Stanu z 15.03.1816 r. o realizacji art. 16 Konstytucji, zniesiono obo-
wiązek cenzury prewencyjnej. Dekret zapewniał prawo publikacji wszystkich 
utworów, z wyjątkiem dzieł:
– przeciwnych religii chrześcijańskiej,
– znieważających króla lub władzę państwową,
– pobudzających do występku,
– naruszających moralność lub uwłaczających cudzej sławie4.

 Wprowadzono zasadę dobrowolnej cenzury uprzedniej i stosowania się do ewen-
tualnych wskazań cenzora. Autor publikacji był zwolniony z odpowiedzialności 
za słowo. Całą odpowiedzialność za ewentualną inkryminację druku przejmował 
urząd cenzorski. Zakres wolności druku w Królestwie Polskim należał do naj-
większych w ówczesnej Europie5.

■  Dekret z 7.02.1919 r. w przedmiocie tymczasowych przepisów prasowych6 – po 
zakończeniu I wojny światowej na ziemiach odrodzonej Polski rozpoczęto prace 
nad ustawą – Prawo prasowe. W lutym 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski 
wydał dekret w przedmiocie tymczasowych przepisów prasowych. Dekret w  art. 1 
głosił, że „Prasa jest wolna. Wolność prasy podlega tylko tym ograniczeniom, któ-
re są przewidziane w Kodeksie Karnym lub określane w ustawach”7. Zakres wolno-
ści wypowiedzi był szeroki, a rząd nie dysponował żadnymi prawnymi środkami 
umożliwiającymi sprawowanie nadzoru nad prasą. 
W publikacjach prasowych bardzo często zamiesz-
czano ostrą krytykę gabinetu ówczesnego premiera. 
Wobec nieograniczonej krytyki rządu przystąpiono 
do prac nad przygotowaniem przepisów umożliwia-
jących władzy wykonywanie nadzoru nad prasą, 
przyjmując kierunek cenzury represyjnej8.

■  Ustawa z 17.03.1921 r. – Konstytucja Rzeczypo-
spolitej Polskiej9 – wolność prasy potwierdziły po-
stanowienia Konstytucji marcowej z 1921 r., która 
w  art. 104 wyrażała ogólną ideę wolności słowa, 
stwierdzając, że każdy obywatel ma prawo do swo-
bodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, o ile 
nie narusza przez to przepisów prawa.

4 I. Próchnicki, Uwagi o prasie w Królestwie Polskim, ZP 1964/1–2, s. 100.
5 J. Łojek, Prasa..., s. 30.
6 Dz. Pr. P. P. Nr 14, poz. 186 ze zm.
7 J. Bafia, Prawo o wolności słowa, Warszawa 1988, s. 47.
8 J. Sobczak, Dzieje..., s. 88.
9 Dz.U. Nr 44, poz. 267 ze zm.

Rozdział I. Historia prawa prasowego w Polsce. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa prasowego
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■  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 10.05.1927 r. o prawie pra-
sowym10 – w połowie lat 20. XX w., wobec braku uregulowań prawnych dzia-
łalności prasy, rząd podjął próbę kompleksowego unormowania kwestii prawa 
prasowego. Prezydent RP wydał rozporządzenie o prawie prasowym. Odcho-
dziło ono od prawnej gwarancji wolności prasy. Przyjęto zasadę ograniczenia 
wolności prasy.

■  Ustawa konstytucyjna z 23.04.1935 r.11 – nie zawierała postanowień o wolności 
prasy analogicznych do sformułowań zawartych w Konstytucji marcowej z 1921 r. 
W ten sposób wolność prasy straciła charakter normy konstytucyjnej12. W okre-
sie obowiązywania Konstytucji kwietniowej wielokrotnie podejmowano pró-
by uchwalenia ustawy prasowej. Wszystkie projekty jednak upadały. W wyniku 
wznowionej procedury legislacyjnej wszczętej w 1936 r. Rada Ministrów uchwaliła 
projekt nowego prawa prasowego, który po podpisaniu przez Prezydenta wszedł 
w życie jako dekret Prezydenta RP – Prawo prasowe.

■  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z 21.11.1938 r. – Prawo prasowe13 – był 
podstawowym wydarzeniem związanym z ustanawianiem gwarancji prawnych 
wolności prasy pod koniec II Rzeczypospolitej. Określał on ogólne ramy wolności 
prasy14.

■  Dekret z 5.07.1946 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Kon-
troli Prasy, Publikacji i Widowisk15 – w pierwszych latach po 
wojnie, w wyniku tworzenia nowego ustroju państwa, zerwa-
no z przepisami wykształconymi w dwudziestoleciu między-
wojennym16. Od początku istnienia niepodległego państwa 
funkcjonował system cenzorski, którego istotą była kontrola poprzedzająca druk. 
Z punktu widzenia ówczesnych standardów zasady wolności prasy stan taki był 
regresem. Cenzura była w tym okresie niezwykle ważnym i czułym instrumen-
tem w ręku państwa. Prowadziły ją początkowo agendy Ministerstwa Informacji 
i Propagandy, a od 5.07.1946 r. – Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Wido-
wisk. Dekret powołujący główny organ kontroli regulował jednocześnie zagadnie-
nie granic wolności wypowiedzi. Celem dekretu było zapobieganie ukazywaniu 
się w prasie publikacji godzących w ustrój państwa, naruszających prawo lub do-

10 Dz.U. z 1928 r. Nr 1, poz. 1.
11 Dz.U. Nr 30, poz. 227.
12 M. Romanowski, Wolność słowa w mediach elektronicznych, Warszawa 2003, s. 18.
13 Dz.U. Nr 89, poz. 608.
14 J. Bafia, Prawo..., s. 58.
15 Dz.U. Nr 34, poz. 210.
16 B. Michalski, Obowiązywanie dekretu prasowego z 1938 r. – problem kontrowersyjny, PiP 1966/4–5, 

s. 702; Z. Papierkowski, Czy prawo prasowe obowiązuje?, „Palestra” 1957/3, s. 5.

2. Prawo prasowe w ujęciu historycznym



 

CENA 69 ZŁ (W TYM 5% VAT)

ZAMÓWIENIA:
INFOLINIA 801 04 45 45, FAX 22 535 80 01
ZAMOWIENIA@WOLTERSKLUWER.PL
WWW.PROFINFO.PL

SERIA AKADEMICKA

  Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska

PRAWO 
PRASOWE

            
      

Joanna Sieńczyło-Chlabicz – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; 
kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bia-
łymstoku; specjalistka z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa mediów; sędzia 
Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekająca m.in. w sprawach z zakresu prawa włas-
ności intelektualnej.

Zofia Zawadzka – doktor nauk prawnych, adwokat specjalizująca się w prawie praso-
wym i prawie własności intelektualnej.

Monika Nowikowska – doktor nauk prawnych; radca prawny; adiunkt w Instytucie Pra-
wa i Administracji Obronnej Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie; specjalizuje się 
w prawie prasowym i prawie własności intelektualnej.

W publikacji w przystępnej i komunikatywnej formie zaprezentowano aktualne zagad-
nienia dotyczące prawa prasowego.  

Książka zawiera także liczne wskazówki o charakterze praktycznym sformułowane na pod-
stawie przykładów z orzecznictwa sądów polskich oraz Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, co pomaga w rozwiązywaniu problemów dotyczących stosowania prawa 
prasowego. 

Zrozumienie poszczególnych zagadnień ułatwia zastosowanie bogatej szaty graficznej, 
na którą składają się grafy, tabele, rysunki. 

Publikacja przeznaczona jest dla studentów takich kierunków, jak: prawo, dziennikarstwo, 
administracja, bezpieczeństwo, politologia, pedagogika, kulturoznawstwo. Zainteresuje 
również praktyków: dziennikarzy, rzeczników prasowych, wydawców, producentów oraz 
radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w prawie prasowym. 

PRAW
O PRASOW

E
Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Zofia Zaw

adzka, M
onika N

ow
ikow

ska



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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




