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Główne wnioski

� W obecnej wersji dyrektywa 96/71/WE stwarza poważne problemy in-

terpretacyjne, dotyczące szczególnie zakresu stosowania jej przepisów, 

w tym zwłaszcza identyfikacji prawa właściwego, które miałoby zastoso-

wanie do pracy w warunkach delegowania pracowników do pracy w in-

nym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Niektóre państwa człon-

kowskie uznały postanowienia dyrektywy za niezapewniające wystar-

czającego poziomu ochrony pracowników na rynku wewnętrznym Unii 

Europejskiej, który – ich zdaniem – powinien być bardziej wyrównany.

� Głównym celem projektowanej zmiany dyrektywy 96/71/WE dotyczącej 

delegowania pracowników w ramach świadczenia usług jest doprowadze-

nie do stanu, w którym będzie zrealizowany jej pierwotny zamysł szerokie-

go uwzględnienia prawa państwa, w którym praca delegowana jest wy-

konywana, do określania przez to państwo warunków zatrudnienia takich 

pracowników. Ten cel zmieniana dyrektywa ma osiągnąć przez wprowa-

dzenie kryteriów, które pozwalają na zastosowanie takiego prawa wobec 

wszystkich pracowników, których spodziewany lub rzeczywisty okres pra-

cy delegowanej przekracza 24 miesiące. Zmiana dyrektywy zapewni także 

jej stosowanie we wszystkich branżach.

� Dyrektywa daje małe szanse wyeliminowania istniejących pod rządami 

obecnej jej wersji nieporozumień wynikających z nieporównywalności 

krajowych regulacji i praktyk dotyczących systemów wynagradzania pra-

cowników. Nie zlikwiduje więc ona konfliktów, które na tym tle pojawiają 

się w odniesieniu do obliczania wynagrodzeń (i innych świadczeń) należ-

nych w świetle jej postanowień. Z tego powodu w praktyce chodzi w niej 

nie tyle o zapewnienie porównywalnych standardów ochronnych, ile ra-

czej o wymuszenie jak najszerszego stosowania wprost prawa państw, 

w których jest wykonywana praca w warunkach delegowania.

� Przewidziane w dyrektywie postanowienia mające zapobiec obchodzeniu 

wymogów w niej określonych nie mogą być uznane za efektywne, gdyż 

stosunkowo łatwo je obejść. Obchodzenie tych przepisów będzie jednak 

zwiększało koszty przedsiębiorstw i ograniczało korzyści pracowników za-

trudnianych w warunkach delegowania.
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1. Obecna dyrektywa 96/71/WE

Kwestie zatrudnienia pracowników delegowanych regulują w prawie Unii 

Europejskiej dwa akty:

� dyrektywa 96/71/WE dotycząca delegowania pracowników w ramach 

świadczenia usług1 (dalej: dyrektywa 96/71 lub DDP),

� tak zwana dyrektywa wdrożeniowa – dyrektywa 2014/67/UE w sprawie eg-

zekwowania dyrektywy 96/71/WE2.

Dyrektywa 96/71 dotyczy bardzo różnych modeli biznesowych, ogólnie op-

artych na zasadzie:

� delegowania własnych pracowników do wykonania uzgodnionej usługi 

w innym państwie członkowskim, przy czym usługi te mogą być wyko-

nywane przez przedsiębiorstwo na własny rachunek i pod zapewnianym 

przez nie kierownictwem,

� delegowania pracowników do wykonywania pracy w przedsiębiorstwie 

prowadzonym przez innego przedsiębiorcę za granicą (to jest w formule 

udostępnienia mu kwalifikacji pracowników delegowanych na uzgodnio-

ny czas w ramach ogólnie określonych obowiązków pracowniczych), tak-

że w formie oddania pod takie kierownictwo pracowników do wykonania 

usług, których wysyłający nie będzie wykonywał na własny rachunek.

Druga ze wspomnianych zasad delegowania może być realizowana zarów-

no przez przedsiębiorstwa, które po prostu zawarły umowę na „wynajęcie” 

swoich pracowników za granicą (także w ujęciu umowy, w której wykonywali-

by oni na rachunek przyjmującego jakąś usługę), jak i przez przedsiębiorstwa, 

które zajmują się taką formą działania zawodowo – są przedsiębiorstwami 

pracy tymczasowej (dalej: PPT) albo agencjami wynajmującymi personel (da-

lej: AWP). Regulacja DDP obejmuje zatem także sytuacje delegowania pracow-

ników w ramach jednej struktury korporacyjnej, w której na przykład przed-

siębiorstwo macierzyste wysyła pracowników do określonych zadań w filiach 

lub oddziałach położonych w innych państwach członkowskich.

Dyrektywa 96/71 reguluje podstawowe warunki zatrudnienia pracowni-

ków delegowanych. W rozumieniu tego aktu (art. 2 ust. 1) są to pracownicy, 

którzy przez ograniczony okres wykonują swoją pracę na terytorium innego 

państwa członkowskiego niż to, w którym „zwyczajowo pracują”. To, czy dana 

1 Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 roku dotycząca delegowania pra-
cowników w ramach świadczenia usług, Dz.U. WE 1997 L 18, s. 1.

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z 15 maja 2014 roku w sprawie egzekwowania dy-
rektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządze-
nie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”), Dz.U. UE 2015, L 159, s. 11.

���
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osoba w ogóle jest pracownikiem, jest stwierdzane już na podstawie prawa 

krajowego państwa, z którego dana osoba jest delegowana.

Do umów o pracę w warunkach delegowania prawem właściwym jest 

prawo wyznaczone w rozporządzeniu Rzym I3, czyli albo prawo uzgodnione 

przez strony tych umów, albo – jeśli nie dokonano wyboru – prawo państwa, 

w którym pracownik normalnie (zwykle) wykonuje swoją pracę, nawet gdy 

jest on czasowo delegowany do innego państwa. Rozporządzenie zastrzega, 

że ewentualny wybór przez strony umowy prawa właściwego musi pozostać 

bezskuteczny, jeśli skutkowałby to pozbawieniem pracownika ochrony gwa-

rantowanej przez przepisy bezwzględnie obowiązujące, które byłyby zastoso-

wane przy braku wyboru prawa. Regulacja Rzym I nie może także stanowić 

przeszkody w stosowaniu przez państwa członkowskie ich prawa (w tym zbio-

rowych układów pracy).

Podstawowa regulacja DDP dotyczy warunków zatrudnienia (art. 3). Wy-

maga ona, aby w państwach, w których wykonują pracę pracownicy delego-

wani, stosowano odpowiednie do wymagań dyrektywy przepisy prawne i – 

w odniesieniu do wskazanych pracowników branży budowalnej4 – postano-

wienia umów zbiorowych (albo powszechnie stosowanych orzeczeń arbitra-

żowych). Wymagania obejmujące wskazane w DDP grupy tych pracowników 

zawarto w tabeli 1.

Obszar 
ochrony

Treść i podstawowe 
parametry ochrony

Uwagi dodatkowe, szczególnie 
możliwości odstępstwa

Maksymalne 
okresy pracy/
minimalne 
okresy wypo-
czynku

Jeżeli standard jest 
ustalony w prawie 
krajowym państwa wy-
konywania delegacji, 
musi być on zastoso-
wany.

Przy braku wyboru prawa właściwego 
przez strony umowy o pracę będzie to 
prawo państwa, w którym pracownik 
zazwyczaj wykonuje pracę (standardy 
ochronne stosuje się bez względu na 
prawo właściwe).

Minimalny 
wymiar płat-
nych urlopów 
rocznych 

Jeżeli standard jest 
ustalony w prawie 
krajowym państwa wy-
konywania delegacji, 
musi być on zastoso-
wany.

Wymogu nie stosuje się do pracow-
ników zatrudnionych do ośmiu dni 
przy montażu lub pierwszej instalacji 
dostarczonych wyrobów (z wyjątkiem 
wskazanych w DDP prac budowlanych).

Możliwość odstępstwa państwa człon-
kowskiego od tego wymogu ze względu 
na niewielki zakres prac wykonywanych 
w warunkach delegowania przez pod-
mioty inne niż PPT i AWP.

3 Rozporządzenie nr 593/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 czerwca 2008 roku w sprawie prawa właś-
ciwego dla zobowiązań umownych, Dz.U. 2008, L 177, s. 6.

4 To jest pracowników zatrudnionych przy pracach związanych z budową, naprawą, utrzymaniem, przeróbką 
lub rozbiórką budowli.

Tabela 1. 
Zakres gwarancji 

praw pracowniczych 
wymaganych od 
przedsiębiorstw 

delegujących w dyrektywie 
96/71

Źródło:
Opracowanie własne.
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Minimalne 
stawki płac 
(w tym stawki 
za nadgodzi-
ny)*

Pojęcie minimalnej 
stawki płacy musi być 
zdefiniowane przez 
prawo krajowe lub 
przez praktykę pań-
stwa członkowskiego, 
na którego terytorium 
pracownik jest delego-
wany.

Dodatki właściwe 
delegowaniu należy 
uważać za część płacy 
minimalnej, o ile nie 
są wypłacane z tytułu 
zwrotu wydatków rze-
czywiście poniesionych 
na skutek delegowa-
nia, takich jak koszty 
podróży, wyżywienia 
i zakwaterowania.

Wymogu nie stosuje się do pracow-
ników zatrudnionych do ośmiu dni 
przy montażu lub pierwszej instalacji 
dostarczonych wyrobów (z wyjątkiem 
wskazanych w DDP prac budowlanych).

Prawo krajowe możne przewidywać 
niestosowanie tego wymogu wobec 
przedsiębiorstw innych niż PPT i AWT, 
gdy okres delegowania jest nie dłuży 
niż miesiąc, dopuszczalna jest także 
szczególna regulacja sektorowa.

Możliwość odstępstwa państwa człon-
kowskiego od tego wymogu ze względu 
na niewielki zakres prac wykonywanych 
w warunkach delegowania przez pod-
mioty inne niż PPT i AWP.

Warunki 
wynajmu pra-
cowników

Jeżeli standard jest 
ustalony w prawie 
krajowym państwa wy-
konywania delegacji, 
musi być on zastoso-
wany.

Przy braku wyboru prawa właściwego 
przez strony umowy o pracę będzie to 
prawo państwa, w którym pracownik 
zazwyczaj wykonuje pracę (standardy 
ochronne stosuje się bez względu na 
prawo właściwe).

Zdrowie, bez-
pieczeństwo 
i higiena pracy

Jeżeli standard jest 
ustalony w prawie 
krajowym państwa wy-
konywania delegacji, 
musi być on zastoso-
wany.

Przy braku wyboru prawa właściwego 
przez strony umowy o pracę będzie to 
prawo państwa, w którym pracownik 
zazwyczaj wykonuje pracę (standardy 
ochronne stosuje się bez względu na 
prawo właściwe).

Środki ochron-
ne stosowane 
wobec kobiet 
ciężarnych, 
kobiet tuż po 
urodzeniu 
dzieci, dzieci 
i młodzieży 

Jeżeli standard jest 
ustalony w prawie 
krajowym państwa wy-
konywania delegacji, 
musi być on zastoso-
wany.

UWAGA: kwestia jest 
przedmiotem rozległej 
regulacji harmoni-
zującej prawa Unii 
Europejskiej.

Przy braku wyboru prawa właściwego 
przez strony umowy o pracę będzie to 
prawo państwa, w którym pracownik 
zazwyczaj wykonuje pracę (standardy 
ochronne stosuje się bez względu na 
prawo właściwe)
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Równość trak-
towania kobiet 
i mężczyzn, 
inne przepisy 
przeciwko dys-
kryminacji

Jeżeli standard jest 
ustalony w prawie 
krajowym państwa wy-
konywania delegacji, 
musi być on zastoso-
wany.

UWAGA: kwestia jest 
przedmiotem rozległej 
regulacji harmoni-
zującej prawa Unii 
Europejskiej.

Przy braku wyboru prawa właściwego 
przez strony umowy o pracę będzie to 
prawo państwa, w którym pracownik 
zazwyczaj wykonuje pracę (standardy 
ochronne stosuje się bez względu na 
prawo właściwe).

* Bez składników uzupełniających zakładowych systemów emerytalnych.

Wspomniana już dyrektywa wdrożeniowa (dyrektywa 2014/67/UE) ma 
na celu zapewnienie rozwiązań administracyjnych, które mają służyć pra-
widłowemu wykonaniu postanowień dyrektywy 96/71. Szczególnie posta-
nowienia dyrektywy wdrożeniowej mają zapobiec nadużywaniu prawa 
przez przedsiębiorców, którzy nie zapewniają wystarczająco silnego łącz-
nika między sobą jako pracodawcą a wykonywaną przez pracowników 
delegowanych pracą i naturą umowy o pracę, przez co nie jest właściwie 
stosowane prawo siedziby tych pracodawców do tej umowy. Dyrektywa 
wdrożeniowa określa również środki krajowe, które mogą być stosowane 
w monitorowaniu warunków pracy pracowników delegowanych.
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Tabela 2. 
Składniki wynagrodzenia 
pracowników 
delegowanych – wypłacane 
i należne (rozstrzygnięcie 
Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w sprawie 
C-396/13 Sähköalojen 
ammattiliitto ry przeciwko 
Elektrobudowie Spółce 
Akcyjnej)

Źródło: Opracowanie 
własne.

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ujawniło wie-

le problemów wynikających ze stosowania dyrektywy 96/71. Na przykład 

w sprawie C-396/13 Sähköalojen ammattiliitto ry przeciwko Elektrobudowie 

Spółce Akcyjnej taką kwestią okazała się nieporównywalność definicji płacy 

minimalnej i innych warunków zatrudnienia w rozumieniu dyrektywy 96/71 

w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej – tu w ujęciu obowią-

zujących układów zbiorowych pracy. W wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej przyjął, że dyrektywa 96/71 odwołuje się do standardów państwa 

przyjmującego wtedy, gdy państwo delegujące nie zapewniło wspomnianego 

standardu ochrony. W tym wymiarze Trybunał Sprawiedliwości Unii Europej-

skiej określił, które z wymaganych przez prawo fińskie składników wynagro-

dzenia było wypłacane przez polskiego pracodawcę. Rezultat tej weryfikacji 

przedstawiono w tabeli 2.

Składnik wynagrodze-
nia wypłacanego 
przez pracodawcę 
delegującego

Zaliczenie do 
płacy minimalnej 
wymagane 
w dyrektywie 96/71

Uwagi

stała stawka godzinowa 
lub za pracę na akord

dieta

odszkodowanie za czas 
dojazdu do pracy 

pokrycie kosztów zakwa-
terowania 

bony na posiłki 

dodatek wakacyjny

tak

tak

tak

nie

nie

tak

obliczana zgodnie z prawem 
państwa przyjmującego

obliczana zgodnie z prawem 
państwa przyjmującego 

obliczane zgodnie z prawem 
państwa przyjmującego 

ze względu na ich pokrycie 
przez pracodawcę delegującego 

ze względu na brak postanowie-
nia o ich wydawaniu w fińskim 
układzie zbiorowym (ich 
wydanie przewidywała umowa 
o pracę) 

w wysokości odpowiadającej 
minimalnemu wymiarowi 
płatnych urlopów

Znaczne trudności w stosowaniu reguł DDP pojawiły się także w zakresie 

wyboru prawa właściwego stosunkowi pracy wykonywanej w warunkach 
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delegowania. Na przykład w sprawie C-29/10 Heiko Koelzsch przeciwko Luk-

semburgowi5 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dokonał wykładni 

reguł, które służą wskazaniu prawa właściwego dla stosunku pracy pracow-

ników delegowanych. Rozstrzygając sprawę, sędziowie podkreślili, że funkcją 

rozwiązania, zgodnie z którym dyrektywa 71/96 odwołuje się do rozporządze-

nia Rzym I, wskazując na tej podstawie prawo właściwe dla stosunku pracy 

wykonywanej w warunkach delegowania, jest zagwarantowanie stosowania 

prawa tego państwa, w którym pracownik wykonuje działalność zawodową, 

a więc pierwszeństwo przed prawem państwa siedziby pracodawcy. Przesłan-

ką stwierdzenia, że pracownik wykonuje działalność zawodową w określonym 

państwie, jest wypełnianie przez niego właśnie tam jej zdeterminowanej umo-

wą funkcji gospodarczej i społecznej oraz umiejscowienie właśnie tam jego 

środowiska zawodowego. W tym wymiarze Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej stwierdził, że z uwagi na ten cel łącznik państwa, w którym pra-

cownik „zazwyczaj świadczy pracę”, należy interpretować rozszerzająco (ale 

w ramach wynikających ze stwierdzenia, że praca pracownika wykazuje z ja-

kimś państwem „istotne powiązanie”6), a łącznik siedziby „przedsiębiorstwa, 

w którym pracownik został zatrudniony” – wąsko. Przesłanką zastosowania 

tego drugiego przepisu powinna być jedynie niemożność jednoznacznego 

określenia państwa, w którym praca jest zazwyczaj świadczona. Stąd osta-

tecznie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że: „w przypadku, 

gdy pracownik wykonuje działalność w więcej niż jednym umawiającym się 

państwie, państwem, w którym zazwyczaj świadczy [on] pracę w wykonaniu 

umowy, w rozumieniu tego przepisu jest państwo, w którym lub z którego – 

przy uwzględnieniu ogółu elementów cechujących wspomnianą działalność 

– pracownik wywiązuje się z zasadniczej części swoich obowiązków wobec 

pracodawcy”.

5 Por. Orz. 2011, s. I-1595.

6 Por. 44 motyw wyroku.
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3. Projektowane zmiany

Projekt zmian przedstawiony we wniosku Komisji Europejskiej dotyczy 

głównych elementów konstrukcyjnych dyrektywy 96/71, to jest zasad:

 uznawania pracy wykonywanej w warunkach delegacji za taką, która pod-

lega prawu państwa wykonywania delegacji (a zatem już nie prawu pań-

stwa, z którego pracownik jest delegowany), 

 stosowania prawa państwa, w którym pracownicy delegowani wykonują 

pracę – bez względu na prawo właściwe stwierdzone na podstawie innych 

regulacji,

 określania składników wynagrodzenia i innych podstawowych warunków 

zatrudnienia pracowników delegowanych.

Dyrektywa daje ponadto podstawę utrwalenia i poszerzenia stosowania 

praktyki, polegającej na wymaganiu od przedsiębiorstw starających się o za-

warcie umowy podwykonawstwa spełnienia określonych warunków (obejmu-

jących wynagrodzenie) oferowanych zatrudnionym pracownikom delegowa-

nym – takich samych, jakie mają zastosowanie do pracowników krajowych.

Projekt znacznie zmienia zakres zastosowania regulacji prawnych pań-

stwa, w którym praca delegowana jest wykonywana. Przyjmuje bowiem au-

tomatyczną regułę, zgodnie z którą krajowe regulacje państwa przyjmujące-

go stają się właściwe, jeśli przewidywany lub rzeczywisty okres delegowania 

w tym państwie przekracza 24 miesiące. Co więcej, na potrzeby stosowania tej 

reguły okresy delegowania sumują się w sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia 

w okresie przekraczającym 24 miesiące pracowników na krótsze (ale trwające 

co najmniej sześć miesięcy) okresy i powierza im te same zadania w tym sa-

mym miejscu pracy.

Szczegółowe zmiany dotyczące warunków zatrudnienia obejmują posze-

rzenie stosowania (jako regulacji określającej warunki zatrudnienia przyjętej 

w państwie, do którego pracownicy zostali delegowani) umów (układów zbio-

rowych) nie tylko – jak dotychczas – w wypadku pracowników zatrudnionych 

przy pracach budowlanych, ale także w wypadku wszystkich innych pracow-

ników.

Wprowadzenie tych zasad istotnie poszerza zatem zakres stosowania 

wobec pracowników delegowanych prawa państwa, w którym wykonują oni 

swoją pracę, i ogólnie w znacznym stopniu ustala nowe kryteria pozwalające 

na stosowania reguł tego prawa – nawet gdyby reguły rozporządzenia Rzym I 

 wskazywały inaczej. Innymi słowy, jeśli jest spełniona przesłanka, pozwalają-

ca co najmniej na przewidywanie, że pracownik będzie zatrudniony w warun-

kach delegowania w danym państwie przez okres przekraczający 24 miesiące, 
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to państwa, w których delegacja jest wykonywana, mogą rozciągnąć przepisy 

dotyczące pracowników krajowych na dany stosunek pracy.

W odniesieniu do poszczególnych szczegółowych warunków określonych 

w art. 3 DPP zmiany polegają na tym, że:

� do PPT i AWP ma zastosowanie art. 5 dyrektywy 2008/104/WE, co oznacza, 

że pracownikom muszą być zaoferowane warunki, jakie miałyby zasto-

sowanie, gdyby zostali oni bezpośrednio zatrudnieni przez przedsiębior-

stwo, w którym delegacja jest wykonywana na tym samym stanowisku,

� dyrektywa będzie wymagać zastosowania wynagrodzenia (a więc już nie 

„minimalnej stawki płac”) określonego w państwie wykonywania delegacji 

(przez „wynagrodzenie” rozumie się wszystkie elementy wynagrodzenia 

obowiązkowe na mocy krajowych przepisów prawnych, układów zbioro-

wych lub powszechnie stosowanych orzeczeń arbitrażowych albo innych 

układów zbiorowych lub orzeczeń arbitrażowych, w państwie członkow-

skim, na którego terytorium pracownik jest delegowany).

Przepisy wynikające ze zmiany dyrektywy miałyby być implementowane 

przez państwa członkowskie przed upływem dwóch lat od daty jej uchwale-

nia.
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4. Wnioski. Ocena szans przyjęcia zmian

Głównym celem projektowanej zmiany dyrektywy 96/71 – dotyczącej de-

legowania pracowników w ramach świadczenia usług – jest doprowadzenie 

do stanu, w którym będzie zrealizowany jej pierwotny zamysł szerokiego 

uwzględnienia prawa państw, w którym praca delegowana jest wykonywana, 

do określenia obowiązkowych warunków zatrudnienia oferowanych pracow-

nikom. Ten cel zmieniana dyrektywa ma osiągnąć przez poszerzenie podmio-

towego i przedmiotowego zakresu stosowania jej rozwiązań, między innymi 

przez ujednolicenie zasad stosowania jej wymagań we wszystkich branżach 

oraz wprowadzenie automatycznego uznawania pracy za wykonywaną 

w warunkach podlegających prawu państwa wykonywania pracy delegowa-

nej w sytuacji, gdy planowany, spodziewany albo rzeczywiście wykonywany 

okres delegacji wynosi więcej niż 24 miesiące. Nowa wersja dyrektywy wpro-

wadza również zasady mające na celu ograniczenie możliwości ominięcia tej 

reguły.

Dyrektywa nie stwarza jednak dużych szans wyeliminowania dotychczas 

pojawiających się nieporozumień, wynikających z nieporównywalności kra-

jowych regulacji i praktyk dotyczących systemów wynagradzania pracowni-

ków. Nie zlikwiduje więc ona konfliktów, które na tym tle występują w zakre-

sie obliczania wynagrodzeń należnych w świetle jej postanowień.

Jednocześnie przyjęcie proponowanych zmian dyrektywy oznaczałoby 

poszerzenie obowiązku stosowania prawa państw, w których praca w warun-

kach delegacji jest wykonywana, do pracowników delegowanych. Przez to 

możliwe byłoby wymuszenie stosowania warunków zatrudnienia pracowni-

ków delegowanych, których nie są oni w stanie uzyskać wtedy, gdy są stacjo-

narnie zatrudnieni w państwach, w których siedzibę ma ich pracodawca.

Przewidziane w dyrektywie postanowienia mające zapobiec obchodzeniu 

wymogów w niej określonych nie mogą być uznane za efektywne, gdyż sto-

sunkowo łatwo je obejść. Obchodzenie tych przepisów będzie jednak zwięk-

szało koszty przedsiębiorstw i ograniczało korzyści pracowników zatrudnia-

nych w warunkach delegowania.

Wyjściowo projekt zmian dyrektywy znalazł poparcie Austrii, Belgii, Fran-

cji, Holandii, Luksemburga, Niemiec i Szwecji. Przeciwne stanowiska zostały 

przedstawione Komisji Europejskiej przez Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Ło-

twę, Polskę, Rumunię i Węgry. We wrześniu 2017 roku Francja przeprowadziła 

z grupą państw przeciwnych zmianom dyrektywy konsultacje na najwyższych 

szczeblach. W konsultacjach pominęła Polskę. Działanie to nie spotkało się 

z podobnej rangi reakcją któregokolwiek z państw przeciwnych uchwaleniu 

zmian. Lista państw mogących stworzyć koalicję blokującą przyjęcie zmian 



16 Artur Nowak-Far

(w głosowaniu wymagającym uzyskania kwalifikowanej większości głosów) 

najpewniej więc zmaleje i ostatecznie planowane zmiany zostaną przyjęte. Od 

polskich negocjatorów należy wymagać działań zmierzających co najmniej do 

dokładniejszego określenia parametrów stosowania proponowanych zmian 

i przedstawienia oceny skutków regulacji ostatecznie przyjętych rozwiązań.



<<
  /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




