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Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o.
organizatorem pracy bezpiecznej
O polityce bezpieczeństwa w firmie Wodociągi 
Chrzanowskie Sp. z o.o. redakcji czasopisma 
„Promotor BHP” opowiedział Tadeusz Arkit, 
prezes zarządu.              

Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. 
to przedsiębiorstwo, które do-
starcza wodę mieszkańcom gmin: 
Chrzanów, Libiąż i Trzebinia. 

Z usług przedsiębiorstwa korzysta codziennie ok. 
100 tys. mieszkańców w ok. 21 tys. gospodarstw 
domowych, a także: firmy, instytucje i obiekty pu-
bliczne. Spółka sprawuje stały nadzór nad 1194 km 
sieci wodociągowej i 551 km sieci kanalizacyjnej. 
Prowadzi codzienną kontrolę jakości wody przez 
własne, certyfikowane laboratorium, nowocze-
sne oczyszczanie i zagospodarowanie ścieków, 
a także troszczy się o skuteczną ochronę środo-
wiska. W ciągu roku Wodociągi Chrzanowskie do-
starczają ok. 4,5 mln m3 wody i odprowadzają ok. 
3,6 mln m3 oczyszczonych ścieków. Jesienią 2021 ro-
ku firma otrzymała nagrodę Głównego Inspektora 
Pracy w  konkursie „Pracodawca – organizator pra-
cy bezpiecznej”. Celem konkursu jest promowanie 
pracodawców, którzy organizują pracę w sposób 
zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia pracowników, a także wzorowo 
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Fot. 1. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Chrzanowie



41

Dobre praktyki

www.behapowcy.com

przestrzegają przepisów prawa pracy oraz doty-
czących legalności zatrudnienia.                                                                                         

Czym dla Państwa jest kultura bezpieczeństwa?
Kultura bezpieczeństwa to z jednej strony zbiór 
zasad i przepisów, które w sposób świadomy 
i odpowiedzialny stosujemy w środowisku pracy, 
a z drugiej strony równie ważna kultura dialogu 
o bezpieczeństwie w przedsiębiorstwie – nie tyl-
ko w formie szkoleń czy odpraw, ale i podczas 
codziennych rozmów z pracownikami. Rzetelne 
wysłuchanie ich potrzeb oraz spostrzeżeń pozwala 
na realizację skutecznych procedur bezpieczeń-
stwa. Ma to ogromne znaczenie w przypadku 
przedsiębiorstwa stanowiącego „infrastrukturę 
krytyczną w zakresie dostaw wody”, w którym 
na każdym stanowisku wymaga się nie tylko wy-
sokich kompetencji zawodowych, ale też odpo-
wiedniej dyscypliny i poczucia odpowiedzialności. 
Na ogólny poziom atmosfery pracy, w tym kultury 
bezpieczeństwa, składa się więc wysiłek wszyst-
kich pracowników. 

W jaki sposób dbałość o bezpieczeństwo pra-
cowników ma przełożenie na wizerunek pra-
codawcy ?
To oczywiste, że bezpieczeństwo pracowników 
powinno być najważniejszym dobrem każdego 
pracodawcy. Pracownik, który czuje się bezpieczny 
i „zadbany” pod względem warunków BHP, jest 
bardziej efektywny, co wpływa na pozytywny od-
biór firmy na zewnątrz. Na przestrzeni ostatnich 
lat dokonał się zresztą ogromny postęp w tym 
zakresie – kiedyś brygada wodociągów wezwana 
do awarii mogła kojarzyć się jako grupa w ubło-
conych drelichach, z łopatami i torbą prostych 
narzędzi, a obecnie jest to sprawny zespół dys-
ponujący nowoczesnymi pojazdami diagnostycz-
nymi, wysokiej klasy narzędziami i specjalistycz-
nym sprzętem. Nie mówiąc już o tym, że i nasze 
obiekty w „terenie”, jak choćby przepompownie 
i hydrofornie, stają się obiektami w pełni zauto-
matyzowanymi, bezobsługowymi, zaś na poziomie 
monitoringu i analizy stanu sieci wodociągowej 
stosujemy i wciąż rozwijamy system narzędzi in-
formatycznych, dzięki którym coraz większy zakres 
nadzoru odbywa się przy komputerach. Moim 
zdaniem mówiąc o wizerunku firmy, warto jed-
nak podkreślić pozytywne znaczenie budowania 
dobrych relacji międzyludzkich, stworzenia at-
mosfery zaufania między pracownikami, a także 
codzienną troskę o nich – również poza miejscem 

pracy, na przykład kiedy potrzebują wsparcia 
i pomocy w czasie choroby czy w trudnych sytu-
acjach życiowych. Oprócz zapewnienia właściwego 
sprzętu, wyposażenia pracowników w bezpieczne 
narzędzia i odpowiednie środki ochrony, również 
relacje przekładają się bezpośrednio i na jakość 
pracy, i na wizerunek pracodawcy.                                     

Kto w Państwa firmie jest odpowiedzialny 
za wdrażanie standardów BHP?
Odpowiedzialny jest za to pracodawca, ale bardzo 
duża odpowiedzialność ciąży również na kadrze 
kierowniczej i każdym pracowniku, który jest zaan-
gażowany w ten proces. Tak naprawdę odpowie-

Nowoczesne rozwiązania technolo-
giczne pozwalają na wykonanie zdal-
nego sterowania obiektami Stacji 
Uzdatniania Wody oraz zbiornikami.

reklama
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dzialność za wdrożenie standardów i dobrych prak-
tyk spoczywa na każdym szczeblu pracowniczym.

Z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się osoby 
zatrudnione w Państwa firmie?
W związku z rodzajem działalności, jaką prowadzi 
nasze przedsiębiorstwo, pracownicy zawodowo 
narażeni są między innymi na:
• czynniki chemiczne oraz pyły,  
• czynniki biologiczne,
• hałas i drgania,
• atak ze strony zwierząt (odczytywacze wodomie-

rzy),
• zasypanie w wyniku zawalenia się ściany wy-

kopu,
• upadek z wysokości, poślizgnięcia, wpadnięcie 

do zbiorników, wykopów,
• nadmierny wysiłek fizyczny, zmienny mikrokli-

mat,
• porażenie prądem,
• wybuch gazu, pożar,
• praca w przestrzeniach zamkniętych,
• wypadki komunikacyjne, stres.

Co w Państwa firmie najlepiej wpłynęło na po-
prawę bezpieczeństwa pracowników? 
Na zdecydowaną poprawę jakości i bezpieczeń-
stwa wykonywanej pracy wpływają: przejrzy-
ste procedury, sprawna organizacja oraz świa-
doma i odpowiedzialna postawa wszystkich 
pracowników, lecz także szereg ważnych dla fir-
my inwestycji, np. takich, które ograniczają kon-

takt ze ściekami czy schodzenie pracowników 
do studzienek kanalizacyjnych. Ponadto inwe-
stujemy systematycznie w proces automatyzacji 
obiektów technologicznych (oczyszczalnie ście-
ków, stacje uzdatniania wody, przepompownie) 
oraz zakup nowoczesnych urządzeń (pomp, czuj-
ników, sterowników), dzięki którym minimali-
zujemy konieczność częstego bezpośredniego 
kontaktu pracowników z urządzeniami elektrycz-
nymi. W przyszłym roku zakończymy prowadzo-
ną od dwóch lat inwestycję wymiany wszystkich 
tradycyjnych wodomierzy na wodomierze radio-
we do odczytu zdalnego, co eliminuje potrzebę 
odwiedzania przez odczytywaczy każdego domu 
przez cały rok. Teraz odczyt wodomierzy odby-
wa się podczas przejazdu przez rejon jednego 
samochodu, co nie tylko eliminuje zagrożenia 
związane z atakiem zwierząt, ale ma również 
istotne znaczenie w okresie pandemii, dzięki 
ograniczeniu bezpośredniego kontaktu z od-
biorcami usług. 
                       
W jaki sposób w Państwa firmie wdrażane są do-
bre praktyki BHP? Są to szkolenia, komunika-
cja z pracownikami, nadzór, a może działania 
innego typu?
Dobre praktyki wdrażane są przede wszystkim 
podczas szkoleń pracowniczych, ale również pod-
czas każdego dnia pracy. Odbywa się to poprzez 
spotkania z kierownikami i pracownikami, a także 
codzienną komunikację i rozmowy w miejscu pracy, 
które pomagają poznać potrzeby pracowników czy 

Fot. 1. Kamerowóz przy pracy Fot. 2. Montaż wodomierza do odczytu zdalnego

fo
t. 

Wo
do

cią
gi 

Ch
rz
an

ow
sk
ie 

Sp
. z

 o
.o.



43

Dobre praktyki

www.behapowcy.com

zasygnalizować ewentualne potencjalne problemy, 
którym staramy się na bieżąco zapobiegać. Jest 
to ciągły, stały proces oparty na doświadczeniu 
i wzajemnym zaufaniu.

W swojej pracy wykorzystują Państwo nowo-
czesne technologie oraz utrzymują najwyższe 
standardy pracy. Proszę o tym opowiedzieć.
Jak już wspomniałem, w ciągu kilku ostatnich lat 
firma bardzo się rozwinęła i unowocześniła, po-
prawiając tym samym komfort pracy i znacznie 
ograniczając zagrożenia. Głównymi inwestycja-
mi, które bezpośrednio wpłynęły na poprawę 
bezpieczeństwa, są m.in.: nowoczesne samo-Fot. 3. Nagroda Głównego Inspektora Pracy

Firma Wodociągi Chrzanowskie 
Sp. z o.o. otrzymała nagrodę Głów-
nego Inspektora Pracy w  konkursie 
„Pracodawca – organizator pracy 
bezpiecznej”.
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Zapraszamy Cię na nasz  
branżowy profil na Facebooku, 
który skupia osoby działające  

w branży BHP

Branżowe newsy, ciekawe artykuły, nowości produktowe, 
relacje z ważnych i ciekawych imprez, konkursy 
z atrakcyjnymi nagrodami – dołącz do nas już dziś!

www.facebook.com/behapowcy

dołącz do nas!

behapowcy.com
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chody dla pracowników wykonujących czynno-
ści służbowe w terenie, specjalistyczne pojazdy 
diagnostyczne i robocze (kamerowóz, terenowy 
samochód do diagnostyki sieci wodociągowej, 
pojazd ssąco-płuczący Canalmaster) przeznaczo-
ne do prac na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
nawet w najtrudniejszych warunkach, zarówno 
w ciasnej przestrzeni miejskiej, jak i na terenach 
trudno dostępnych i zalesionych. Nowoczesne 
rozwiązania technologiczne pozwalają na wy-
konanie zdalnego sterowania obiektami Stacji 
Uzdatniania Wody oraz zbiornikami, gdzie dzięki 
montażowi hydraulicznych regulatorów pozio-
mów wody i systemowi sterowania zasuwami 
rozkład ciśnień jest na bieżąco kontrolowany 
i rejestrowany przy zastosowaniu precyzyjnych 
specjalistycznych urządzeń pomiarowych. Całko-
wita automatyzacja obiektu eliminuje wykony-
wanie przez pracownika czynności w przestrze-
niach zamkniętych. Ponadto zawarliśmy umowę 
z firmą Hilti o zarządzanie flotą urządzeń dla 
pracowników, więc inwestujemy w nowoczesne, 
wydajne i trwałe narzędzia pochodzące od jed-
nego renomowanego producenta. Warto wspo-
mnieć o zakupie i stosowaniu płyt przykrywczych 
Enduramat, wielofunkcyjnych mat przeznaczo-
nych do ochrony powierzchni nieutwardzonego 
gruntu, terenów zielonych. Maty ułatwiają po-
ruszanie się koparkoładowarkom po niestabil-
nym i śliskim podłożu (błoto, lód, piasek, łąka), 
co w dużym stopniu wpływa na komfort pracy 
operatorów. Stosujemy też hydrauliczne zabez-
pieczenia wykopów. Z kolei wykorzystywanie no-
woczesnych narzędzi informatycznych i aplikacji 
ułatwia kontakt z przedsiębiorstwem w formie 
Elektronicznego Biura Obsługi Klienta i umożli-
wia odbiorcom usług załatwienie spraw doku-
mentacyjno-technicznych oraz rozliczeniowych 
bez konieczności osobistych wizyt w siedzibie 

firmy. Sprzyja temu również system zdalnego 
odczytu wodomierzy.

Jak w Wodociągach Chrzanowskich wygląda 
wypadkowość na przestrzeni ostatnich lat?
Odnotowaliśmy wyłącznie wypadki lekkie:
• w 2019 roku – 6 wypadków przy pracy,
• w 2020 roku – 1 wypadek przy pracy,
• w 2021 roku – 5 wypadków przy pracy.

Sytuacje kryzysowe są sprawdzianem dla dzia-
łalności każdej firmy. Jak z takimi wyzwaniami 
radzą sobie Wodociągi Chrzanowskie?
Z sytuacjami kryzysowymi spotykamy się w naszej 
codziennej pracy dosyć często. Są to na przykład 

Fot. 5. Sterownia w oczyszczalni ścieków w ChrzanowieFot. 4. Panele fotowoltaiczne w oczyszczalni Siersza

Fot. 6. Szkolenie BHP
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awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej czy 
przerwy w dostawie wody dla mieszkańców. Nasi 
pracownicy są dobrze przygotowani do takich sytu-
acji, a ponieważ w tych warunkach pracują od wie-
lu lat, dysponują dużym doświadczeniem. Specy-
fika naszej branży i rozległy, zróżnicowany obszar 
działania przedsiębiorstwa powodują, że jesteśmy 
dobrze przygotowani do różnorodnych zagrożeń 
awariami i utrzymujemy nasze służby techniczne 
w pełnej gotowości do ich likwidacji każdego dnia 
przez 24 godziny na dobę. A mając na uwadze sy-
tuację mieszkańców odczuwających skutki sytuacji 
kryzysowych, uruchomiliśmy dla całego obszaru 
trzech gmin system powiadamiania telefoniczne-
go za pośrednictwem aplikacji BLISKO, który po-
zwala na bezpłatne (ze strony użytkowników), nie-
mal natychmiastowe otrzymywanie komunikatów 
i ostrzeżeń w razie wystąpienia awarii. Ponadto za-
inwestowaliśmy w wydajny system dostarczania 
w razie potrzeby zapasów świeżej wody pitnej 
(tzw. „wodoerka”) z mobilnego punktu poboru 
w specjalnych workach z wygodnym kranikiem, 
a niedawno zakupiliśmy dodatkowo nowocze-
sną cysternę o pojemności 2000 l na przyczepie 
dwuosiowej.   

Co zmieniło się w podejściu do BHP w czasach 
COVID-19? Co wymagało największych zmian 
i dostosowania do nowej rzeczywistości?
Pandemia wniosła w naszą pracę wiele zmian. 
Początkowo musieliśmy opanować chaos informa-
cyjny i strach wśród pracowników. Zaopatrzyliśmy 
wszystkich w środki ochrony osobistej, takie jak: 
maseczki, jednorazowe rękawiczki, płyny do de-
zynfekcji. Postępowaliśmy zgodnie z zaleceniami 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego i spełniali-
śmy każde wymagania. Bardzo szybko wdroży-
liśmy pracę zdalną i zmianową oraz procedury 
maksymalnie ograniczające bezpośrednie kon-
takty naszych pracowników z odbiorcami usług. 
Chcieliśmy, aby każdy z naszych pracowników 
czuł się maksymalnie bezpiecznie i komfortowo 
w pracy. Za każdym razem podkreślamy również, 
jak ważna jest rola pracowników sektora wodno-
-kanalizacyjnego w walce z pandemią, w końcu 
woda i mydło (higiena) to jeden z podstawowych 
środków zwalczających wirus. 

Jakie działania chcieliby Państwo jeszcze wdro-
żyć, aby w najbliższej przyszłości bezpieczeń-
stwo w Wodociągach Chrzanowskich osiągnęło 
jeszcze wyższy poziom?

W ostatnim czasie poprzez wspomniane wcześniej 
zakupy i inwestycje ograniczyliśmy znacznie prace 
w przestrzeniach zamkniętych i kontakt pracowni-
ka ze ściekiem oraz urządzeniami elektrycznymi. 
Następnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na prace 
w wykopach, które stanowią również bardzo waż-
ny i trudny aspekt w dziedzinie BHP. Będziemy 
zapewniać pracownikom maksymalne bezpie-
czeństwo poprzez zorganizowanie dodatkowych 
szkoleń, szczególnie dla młodych pracowników, 
oraz wdrożenie efektywnych, bardziej udosko-
nalonych procedur wykonywania bezpiecznych 
robót ziemnych.

Czy w Państwa rozumieniu spółka Wodociągi 
Chrzanowskie jest bezpiecznym oraz przyja-
znym dla środowiska miejscem pracy?
To dla nas jeden z priorytetów. Inwestujemy w no-
woczesne rozwiązania ekologiczne takie jak fo-
towoltaika i wykorzystanie biogazu do produkcji 
własnej „zielonej” energii w grupowej oczyszczal-
ni ścieków, nabyliśmy ekologiczne i ekonomiczne 
samochody VW Caddy TGI BlueMotion o wysokiej 
efektywności spalania CNG, co przekłada się nie tyl-
ko na obniżenie kosztów eksploatacyjnych, ale tak-
że na wymierne korzyści dla ochrony środowiska. 
W 2020 roku wyprodukowaliśmy 1 095 640 kWh 
energii elektrycznej z biogazu, co stanowi ponad 
55% zapotrzebowania na energię elektryczną oraz 
100% energii cieplnej dla całej oczyszczalni ścieków 
w Chrzanowie. Ponadto prowadzimy aktywnie edu-
kację ekologiczną i organizujemy szereg działań 
promujących zarówno dbałość o zasoby wody, jak 
i wszelkie aspekty ochrony środowiska naturalne-
go. Zachęcam wszystkich zainteresowanych tą pro-
blematyką do poznania szczegółów naszych ekolo-
gicznych inicjatyw i osiągnięć, o których obszernie 
informujemy na naszej stronie internetowej oraz 
fanpage’u na Facebooku. q                                                                        

Prowadzimy aktywnie edukację 
ekologiczną i organizujemy szereg 
działań promujących zarówno dba-
łość o zasoby wody, jak i wszelkie 
aspekty ochrony środowiska natu-
ralnego.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /POL <FEFF00500072006500730065007400200064006f002000670065006e00650072006f00770061006e00690061002000700064006600f300770020006400720075006b006100720073006b006900630068>
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [666.142 912.756]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /POL <FEFF00500072006500730065007400200064006f002000670065006e00650072006f00770061006e00690061002000700064006600f300770020006400720075006b006100720073006b006900630068>
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [666.142 912.756]
>> setpagedevice


