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Wystąpienie prezesa PAN

prof. Andrzeja B. Legockiego

Kalendarzowy koniec roku jest dobrą okazją do zaprezentowania syntetycznego

raportu na temat realizacji zamierzeń przedstawionych w poprzednich miesiącach. Już

na początku obecnej kadencji za jedną z najważniejszych powinności Polskiej Akademii

Nauk uznaliśmy działania na rzecz zmniejszenia dezintegracji sfery naukowej w naszym

kraju. Nauka bowiem jest dziedziną, której poziom wyznaczają zespolone osiągnięcia

wszystkich środowisk naukowych bez względu na ich afiliacje. Do tego nurtu działal-

ności należą podejmowane przez Akademię od niedawna inicjatywy tworzenia wspól-

nych z uczelniami jednostek badawczych. Są to działania wymagające szeregu nie-

standardowych postanowień i uregulowań legislacyjnych. Wydaje się jednak, że łączenie

potencjału badawczego, a także edukacyjnego, placówek PAN-owskich oraz jednostek

uczelnianych, zajmujących się tymi samymi dziedzinami nauki, jest ze wszech miar

celowe, zwłaszcza w świetle zaleceń Unii Europejskiej. Obecnie trwa szczegółowy

przegląd wszystkich placówek badawczych Akademii, który będzie stanowić punkt

wyjścia dla wszelkich dalszych usprawnień organizacyjnych i merytorycznych. Z dotych-

czasowego, niepełnego jeszcze oglądu, wynika, że w wielu placówkach należy wkrótce

podjąć  działania pozwalające na zwiększenie ich możliwości badawczych. Spodziewamy

się, że zmiany organizacyjne w placówkach wprowadzane w życie z należytym wy-

przedzeniem pozwolą uniknąć zagrożeń czy sytuacji kryzysowych.

Za ważną kwestię uważamy włączenie potencjału badawczego Akademii do zadań

szeroko pojętej edukacji. Inicjatywy takie zostały w wielu przypadkach już podjęte.

Zintegrowane platformy badawcze, a także sieci czy centra zaawansowanych techno-

logii, których tworzenie obecnie się dyskutuje, winny obejmować nie tylko zespoły

badawcze instytutów Polskiej Akademii Nauk, ale także jednostki uczelniane i badaw-

czo-rozwojowe.

Niezależnie od nastawionych na integrację inicjatyw krajowych istotnym elementem

krajobrazu nauki w naszym kraju jest podejmowanie z partnerami zagranicznymi wspól-

nych zadań badawczych na arenie międzynarodowej. Szczególnie atrakcyjne na tym tle

wydają się rozpoznania mogące doprowadzić do utworzenia w Polsce wspólnych zes-

połów badawczych Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwa Maxa Plancka. W nadcho-

dzących miesiącach podejmiemy działania dla obsadzenia w jednym z Instytutów Maxa
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Plancka w Dreźnie samodzielnego stanowiska naukowego przypisanego PAN. Będzie

to partnerski odpowiednik stanowiska Max-Planck Junior Research Fellow, które przed

kilku laty uruchomione zostało w Międzynarodowym Instytucie Biologii Komórkowej

i Molekularnej UNESCO/PAN w Warszawie.

Ważnym elementem tworzenia projektów strategii naukowej w naszym kraju jest zary-

sowanie tzw. obszarów koncentracji naukowej. Są to ogólnie sformułowane obszary

interdyscyplinarne, skupiające znaczący potencjał badawczy naszego kraju w ważnych

dziedzinach nauki światowej. Intencją tej strategii jest, aby wszelkie nowe inicjatywy

tworzenia sieci i programów badawczych, a także rozwój kształcenia zaawansowanego,

krajowe i międzynarodowe studia doktoranckie były prowadzone z uwzględnieniem tych

właśnie obszarów. Do  obszarów, które uważamy za bardzo ważne i którymi zamierzamy

w najbliższych latach zajmować się w sposób szczególny, należą:

•cywilizacyjne skutki dialogu kultur w Europie Środkowowschodniej,

•współczesne technologie ery postgenicznej w naukach o życiu, w praktyce medycz-

nej i rolniczej oraz w badaniach nad zachowaniem różnorodności biologicznej,

•chemiczne i fizyczne determinanty aktywności związków nisko- i wysokocząsteczko-

wych,

•informatyka i nauki obliczeniowe,

•nauka o materiałach, mikro- i nanotechnologie, fotonika oraz zrównoważone techno-

logie dla ochrony środowiska,

•nowoczesne kierunki i technologie wykorzystania zasobów energetycznych oraz

użytkowanie energii.

Rozwojowi tych kierunków będą podporządkowane także postanowienia dotyczące

polityki wydawniczej. Wspólnie z Komitetem Badań Naukowych przyjęliśmy ujedno-

licone kryteria finansowania wydawnictw publikowanych pod szyldem PAN. Jest to

warunkiem tworzenia jednolitej polityki wydawniczej. W uzgodnieniu z wydziałami i od-

działami Polskiej Akademii Nauk podjęte zostały w ostatnich miesiącach decyzje o za-

przestaniu finansowania lub zamknięciu 70 tytułów wydawniczych. Wspierane natomiast

będą wydawnictwa, które promują działania na rzecz integracji środowiska, podobnie

jak upowszechniane będą elektroniczne formy wydawnictw.

Z początkiem roku 2004 ukazał się pierwszy numer nowego kwartalnika Academia.

Wydawnictwo to ma przybliżać problematykę badawczą prowadzoną w placówkach

Polskiej Akademii Nauk, a także przekazywać aktualności dotyczące całej współczesnej

panoramy nauki. Spodziewamy się, że wspólną cechą wszystkich działów tego czaso-

pisma – artykułów, wywiadów etc. –  będzie wysoki poziom merytoryczny i edytorski.

Zespołowi, który pracował pod kierunkiem prof. Jana Strelaua, należą się słowa uznania

za sprawne i dokonane w krótkim czasie skonsolidowanie kompetentnego i oddanego

zespołu redakcyjnego. Wydawanie kwartalnika Nauka zostanie utrzymane,  będzie on
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jednakże ukazywał się w nieco zmodyfikowanej formie. Zamierzamy kontynuować jego

rolę informacyjną jako forum publicystycznego i bieżącej kroniki PAN.

Innych kwestii dotyczą wprowadzone postanowienia Prezydium PAN na temat wielo-

etatowości pracowników i określenia wymogów stawianych osobom piastującym

stanowiska kierownicze w placówkach PAN. Akademia będzie wyrażała aprobatę dla

zatrudniania swych pracowników w jednostkach pozaakademijnych w wymiarze nie

przekraczającym dodatkowo jednego pełnego etatu. To zalecenie zostało wprowadzone

do katalogu dobrych obyczajów Akademii, a termin jego realizacji wyznaczono na po-

czątek roku 2005. W odniesieniu do osób pełniących w Akademii funkcje z wyboru,

władze Akademii będą podejmowały indywidualne ustalenia w sprawach osobowych.

Osoby piastujące kierownicze stanowiska w instytutach Akademii winny ponadto

posiadać pełnoetatowe zatrudnienie w placówce, w której funkcję tę pełnią. Samodzielni

pracownicy naukowi na stanowiskach kierowniczych (dotyczy to kierowania pracownią,

zakładem, zespołem) określają Akademię jako instytucję, w której zaliczani są do jej

minimum kadrowego. Zalecenie Prezydium PAN precyzuje także, że wszystkie kie-

rownicze stanowiska w placówkach Akademii mogą pełnić osoby, które pozostają

w stanie czynności zawodowej, tzn. nie ukończyły jeszcze 70. roku życia.

W ostatnich miesiącach kierownictwo PAN wysunęło szereg postulatów wobec

instytucji państwowych. Pierwszą drażliwą sprawą, która spotkała się w naszym środo-

wisku z niezrozumieniem, jest pominięcie w regulacji uposażeń pracowników zatrudnio-

nych w placówkach Polskiej Akademii Nauk. Pomimo wielu oficjalnych starań i wystą-

pień, problemu tego, niestety, do chwili obecnej nie udało się rozwiązać. Oprócz tego

władze Akademii zamierzają podejmować nieustanne i dalsze starania na rzecz

powstrzymania niebezpiecznych tendencji zmniejszania finansowania budżetowego

nauki w naszym kraju. W jeszcze jednej kwestii Akademia wystąpiła z apelem do władz

państwowych: o przyznanie profesorom tytularnym podwyższonych uposażeń emery-

talnych (odpowiednik tzw. uposażeń mundurowych dla generalicji i sędziów). Ten gest

władz państwowych w skali kraju nie byłby odczuwalny, natomiast w jakimś sensie

mógłby wyrazić uznanie dla tej niesłychanie zasłużonej grupy uczonych, którzy pozos-

tawali przez całe swe czynne życie zawodowe w służbie publicznej.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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

  /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.)
  >>
  /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 [612.000 792.000]
>> setpagedevice


