
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

SKONTAKTUJ SIÊ Z NAMI
Osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego lub mające problemy w swo-
ich zakładach pracy proszone są o kontakt z Zarządem Regionu Podbeskidzie NSZZ „Soli-
darność” lub terenowymi oddziałami naszego związku.

ZARZĄD REGIONU PODBESKIDZIE 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

43-300 Bielsko-Biała, 
ul. Adama Asnyka 19

Sekretariat

tel. 33 812 67 90
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl

Dział Rozwoju Związku
tel. 530 760 060
tel. 33 812 67 90
e-mail: drz.bbial@solidarnosc.org.pl

Dział Szkoleń
tel. 33 812 67 52
e-mail: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl

Dział Prawny

tel. 33 812 67 53
e-mail: prawnicy.bbial@solidarnosc.org.pl

SIEDZIBY ODDZIAŁÓW
Cieszyn, ul. Głęboka 58
Przewodniczący – Michał Marek tel. 609 
436 566, e-mail: michal.bbial@solidarnosc.
org.pl

Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
Koordynator – Joanna Czerwik tel. 506 194 
984, e-mail: j.czerwik.bbial@solidarnosc.org.pl

Skoczów, ul. Bielska 18
Koordynator – Michał Marek 
tel. 609 436 566, 
e-mail: michal.bbial@solidarnosc.org.pl

Sucha Beskidzka, ul. Semika 1
Koordynator – Beata Mażul tel. 668 973 092, 
e-mail: b.mazul.bbial@solidarnosc.org.pl

Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda tel. 603 
769 965, e-mail: sekr.bbial@solidarnosc.org.pl

¯¥DAJ¥ 12-PROCENTOWEJ PODWY¯KI
Przed gmachem Ministerstwa Finansów 
w Warszawie odbyła się manifestacja pra-
cowników budżetówki. Wśród uczestników 
znaleźli się pracownicy sądów, prokuratury, 
urzędów wojewódzkich, celnicy, funkcjona-
riusze służby więziennej, pracownicy urzę-
dów skarbowych, muzealnicy, pracownicy 
cywilni MON.

Manifestacja ta była współorganizowana 
przez Międzyzakładową Organizację Związ-
kową NSZZ „Solidarność” Pracowników Są-
downictwa i Prokuratury, a głównym postulatem 
demonstrantów była kwestia odmrożenia płac 
w sferze budżetowej i 12-procentowej podwyż-
ki wynagrodzeń.

W demonstracji wzięło udział około 2 000 
osób z całego kraju. W grupie manifestantów 

przed gmachem Ministerstwa Finansów, a na-
stępnie Kancelarią Prezesa Rady Ministrów nie 
zabrakło liczącej blisko 50 osób grupy związ-
kowców „Solidarności” z Podbeskidzia (na 
zdjęciu), reprezentujących urzędy skarbowe 
z Bielska-Białej i Cieszyna.

PIKIETA PRACOWNIKÓW 
HANDLU
Na początku listopada w Warszawie 
odbyła się demonstracja pracowników 
handlu skupionych w NSZZ „Solidar-
ność”. Powód to niskie wynagrodze-
nia i zbyt mała liczba pracowników 
zatrudnionych w sklepach wielkich 
sieci handlowych.

„Nie możemy dłużej zgadzać się na 
przeciążenie pracą, na niskie wynagro-
dzenia, na pracę po kilkanaście godzin 
dziennie siedem dni w tygodniu (…). 
Złe warunki pracy i niskie wynagro-
dzenia to problem nas wszystkich, bez 
względu na to czy pracujemy w Carre-
fourze, Biedronce, Auchan, czy Kau-
flandzie” – czytamy w komunikacie 
Sekcji Krajowej Pracowników Handlu 
NSZZ „Solidarność”. W demonstra-
cji wzięło udział kilkaset osób. Byli to 
pracownicy różnych sieci handlowych, 
którzy zostali wsparci przez związkowców 
z „Solidarności” z innych branż. Uczestnicy 
akcji protestacyjnej przynieśli ze sobą transpa-
renty: „Nie chcecie nas szanować, to będziemy 
protestować”, „Ciężka praca, marna płaca” czy 
„Stop wyzyskowi”.

Pracownicy handlu domagają się przede 
wszystkim podwyżek oraz zwiększenia zatrud-
nienia w sklepach. Jak tłumaczą związkowcy, 
w marketach i dyskontach pracownicy są coraz 
bardziej przeciążeni, a pandemia jeszcze pogłę-
biła ten problem. Ich najważniejsze postulaty, 
sformułowane przez Sekcję Krajową Pracow-
ników Handlu, to:

1. Podwyżki wynagrodzeń. Pracownikom 
handlu ciągle dokładane są nowe obowiąz-
ki. Tymczasem wynagrodzenia od lat stoją 
w miejscu lub rosną bardzo powoli. Dlatego 
domagamy się prawdziwych podwyżek. Ta-
kich, które odczujemy w naszych portfelach. 
Wyższe wynagrodzenia to jedyny sposób, 
aby zatrzymać w sklepach doświadczonych 
pracowników i zachęcić nowe osoby do pra-
cy w handlu.

2. Zwiększenie liczby pracowników w skle-
pach. Z roku na rok pracowników jest coraz 
mniej, a pracy coraz więcej. Obowiązkom, 
które kiedyś wykonywały 2-3 osoby, dzisiaj 
musi sprostać 1 pracownik. Dodatkowo go-
dziny otwarcia sklepów są coraz dłuższe. 
Mamy już dość pracy ponad siły! Pracowni-
ków jest za mało i pracodawcy wreszcie mu-
szą sobie to uświadomić!

3. Niedziele wolne od pracy w handlu. Trzy 
lata temu „Solidarności” udało się wprowadzić 
ograniczenia handlu w niedziele. Żadnemu pra-
cownikowi handlu nie trzeba tłumaczyć, jak 
ważna jest to sprawa. Niestety, w ostatnich mie-
siącach kolejne sieci zaczęły obchodzić prawo 
i ponownie otworzyły sklepy w niedziele. W wy-
niku interwencji „Solidarności” Sejm uszczelnił 
ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele, ale 
nowe przepisy wejdą w życie dopiero w styczniu 
lub lutym przyszłego roku. Domagamy się, aby 
sieci handlowe już dziś przestały omijać prawo 
i przywróciły pracownikom prawo do niedziel-
nego odpoczynku z rodzinami.

W SPRAWIE WYNAGRODZEÑ NAUCZYCIELI

DIALOG W PA£ACU PREZYDENCKIM 
W odpowiedzi na prośbę przewodniczącego 

Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra 
Dudy 15 listopada prezydent Andrzej Duda 
rozmawiał w Pałacu Prezydenckim z przedsta-
wicielami rządu i oświatowej „Solidarności” 
na temat realizacji porozumienia z 7 kwietnia 
2019 r. dotyczącego m.in. zmian w systemie 
wynagradzania i poprawy warunków pracy na-
uczycieli.

W spotkaniu stronę rządową reprezentował 
premier Mateusz Morawiecki, minister edukacji 
i nauki Przemysław Czarnek oraz wiceminister 
MEN Dariusz Piontkowski, a stronę związkową 
szef KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda oraz 
przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa.

Strony zgodnie oceniły, że porozumienie 
w większości punktów zostało zrealizowane, 
zwłaszcza odnośnie podwyżek płac nauczycie-
li. Pozostał punkt VI porozumienia, którego re-

alizacja będzie przedmiotem dalszych rozmów 
z udziałem przedstawiciela Prezydenta RP – pa-
trona tego dialogu.

Przypomnijmy, że oświatowa „Solidarność”, 
wspierana przez krajowe władze związku, do-
maga się pełnej realizacji porozumienia z 2019 
roku. W stanowisku przyjętym 6 października, 
dotyczącym tej bulwersującej sprawy, czytamy 
m.in.: „Od ponad dwóch lat Rząd uchyla się od 
wypełnienia przyjętego zobowiązania o wpro-
wadzeniu nowego systemu wynagradzania 
nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wy-
nagrodzeniem w gospodarce narodowej. Zlekce-
ważenie zawartej z NSZZ „Solidarność” umowy 
społecznej jest dla wszystkich polskich pracow-
ników bardzo negatywnym sygnałem. Brak za-
ufania obywateli do państwa może skutkować 
niepokojami społecznymi i niechęcią do roz-
wiązywania konfliktów społecznych na drodze 
porozumienia i kompromisu.”

Z ¯A£OBNEJ KARTY

TADEUSZ MENDREK 
(1950-2021)

30 października 2021 roku po 
długiej chorobie zmarł w Brennej 
nasz kolega śp. Tadeusz Mendrek, 
wieloletni działacz „Solidarności” 
w Odlewni Żeliwa (późniejszej 
spółce Teksid Iron Poland) w Sko-
czowie. Miał 71 lat.
Tadeusz Mendrek urodził się 11 lu-
tego 1950 roku w Brennej. W 1969 
roku rozpoczął pracę w Odlewni 
Żeliwa Skoczów (od 1972 Fabryka 
Samochodów Małolitrażowych Za-

kład nr 5 Odlewnia Żeliwa, od 

1992 Teksid Iron Poland Sp. z o.o.). 
W dniach od 4 do 6 września 1980 
r. uczestniczył w strajku w Odlew-
ni Żeliwa, był współorganizatorem 
Komitetu Założycielskiego NSZZ 
„Solidarność” w tym zakładzie, 
od listopada 1980 r. pełnił funkcję 
wiceprzewodniczącego Komisji Za-
kładowej w Odlewni Żeliwa.
13 XII 1981 r. był organizatorem 
strajku w zakładzie, następnie 
współorganizatorem zakładowej 
akcji pomocy dla osób represjono-
wanych, organizatorem kolportażu i 
kolporterem podziemnych pism „So-
lidarności” z Regionów: Podbeski-
dzie, Śląsko-Dąbrowskiego i Mazow-
sza na terenie Śląska Cieszyńskiego 
(m.in. „Solidarność Podbeskidzia”, 
„Tygodnik Mazowsze”, „KOS”).
W październiku 1988 r. był orga-
nizatorem jawnej Komisji Orga-
nizacyjnej „S” w Odlewni Żeliwa, 

w latach 1989-1990 był przewod-
niczącym Komisji Zakładowej, w 
1989 członkiem Prezydium Re-
gionalnej Komisji Organizacyjnej 
Regionu Podbeskidzie.
W latach 1990-1994 Tadeusz był 
radnym gminy Brenna z listy Komi-
tetu Obywatelskiego „S”, a w latach 
1990-2006 wójtem gminy Brenna. 
Od 2014 r. sprawował mandat rad-
nego powiatu cieszyńskiego.
Za swą związkową i niepodległo-
ściową działalność w 2010 roku 
Tadeusz Mendrek został uhono-
rowany tytułem „Zasłużony dla So-
lidarności Podbeskidzia”, a w 2014 
r. Krzyżem Wolności i Solidarności.
Rodzinie, przyjaciołom i współpra-
cownikom Zmarłego składamy wyra-
zy współczucia i solidarności w bólu.

Wieczne odpoczywanie 

racz Mu dać Panie…



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /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 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /POL ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [841.000 1191.000]
>> setpagedevice


