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Rozdział 1.
Potrącenia z wynagrodzenia za pracę  
– podstawowe zasady  

Wynagrodzenie za pracę rozumiane jest w postępowaniu egzekucyjnym bardzo 
szeroko. Są nim periodyczne wynagrodzenie za pracę i za prace zlecone oraz 
nagrody i premie przysługujące dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak 
również związany ze stosunkiem pracy zysk lub udział w funduszu zakłado-
wym oraz wszelkich innych funduszach pozostających w związku ze stosun-
kiem pracy (art. 881 § 2 zdanie drugie kpc). 

Pomniejszenie wynagrodzenia za pracę (odliczanie i potrącanie) jest dopusz-
czalne tylko w przypadkach określonych ustawowo. Pracodawca, dokonując 
potrącenia w innych sytuacjach niż te uregulowane prawnie, naraża się na rosz-
czenie podwładnego o zapłatę nienależnie potrąconego wynagrodzenia. Może 
ponieść też odpowiedzialność związaną z wykroczeniem przeciw prawom pra-
cownika.

Pojęcie „potrącenie” to w praktyce czynności o różnym charakterze prawnym, 
których cechą wspólną są przede wszystkim uprawnienie lub wręcz obowiązek 
pracodawcy do zmniejszenia wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do 
wypłaty. Następuje to poprzez odliczenie konkretnych należności i rozdyspono-
wanie ich zgodnie z przepisami. Potrącenia mogą dotyczyć zarówno wynagro-
dzeń za pracę, jak i innych przychodów, które są przekazywane za pośrednic-
twem pracodawcy pracownikom, zleceniobiorcom lub innym osobom.

Potrąceń z wynagrodzenia za pracę dokonuje się według ściśle ustalonej kolejno-
ści (art. 87 § 1 kp). Pierwszeństwo w zaspokojeniu z wynagrodzenia za pracę 
mają świadczenia alimentacyjne. Następnie potrąceniu podlegają sumy egze-
kwowane na mocy tytułów wykonawczych, na pokrycie należności innych niż 
alimentacyjne, a w dalszej kolejności – odpowiednio udzielone pracownikowi 
zaliczki i kary pieniężne.
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Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wyko-
nalności (art. 776 kpc). Najczęściej są to wyroki sądowe zaopatrzone przez sąd 
w taką klauzulę. Wysokość potrąceń jest także ustawowo ograniczona zarówno 
w odniesieniu do potrąceń dokonywanych bez zgody, jak i za zgodą pracowni-
ka. Łączna kwota potrąceń z tytułu udzielonych zaliczek i sum egzekwowanych 
na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń innych niż alimen-
tacyjne nie może przekraczać połowy wysokości wynagrodzenia. Osobny limit 
potrącenia dotyczy kar pieniężnych. Najbardziej uprzywilejowana jest egze-
kucja na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimenta-
cyjnych, gdyż tutaj ograniczenie wysokości potrącenia to aż trzy piąte wynagro-
dzenia. Przez świadczenia alimentacyjne rozumie się świadczenia wynikające 
nie tylko z obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, ale także z rent cywilnych 
spełniających funkcję alimentacyjną (art. 444 § 2, art. 903 kc).

Egzekucję z wynagrodzenia za pracę prowadzi komornik przy sądzie rejono-
wym ogólnej właściwości dłużnika, tj. miejsca zamieszkania pracownika, pod 
nadzorem sądu. Egzekucję wszczyna zajęcie wynagrodzenia. Następuje ono 
przez zawiadomienie dłużnika o zakazie odbierania wynagrodzenia, poza czę-
ścią wolną od zajęcia, i rozporządzania nim do czasu pełnego pokrycia długu. 
Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia wezwania dłużnikowi, co często 
oznacza, że odbiorcą tytułu wykonawczego jest pracodawca, który fizycznie 
taką egzekucję przeprowadza. Zasadniczymi skutkami zajęcia są nieważność 
rozporządzania wynagrodzeniem, przekraczających część wolną od zajęcia 
(art. 885 kpc), oraz możliwość wykonywania przez wierzyciela wszelkich praw 
i roszczeń wobec dłużnika (art. 887 § 1 kpc).

Komornik wzywa pracodawcę, aby nie wypłacał pracownikowi, poza częścią 
wolną od zajęcia, żadnego wynagrodzenia, lecz przekazywał je bezpośrednio 
wierzycielowi, zawiadamiając komornika o pierwszej wpłacie, albo przekazywał 
je komornikowi. Na wezwanie komornika pracodawca jest zobowiązany do: 
l przedstawienia w ciągu tygodnia zestawienia za każdy miesiąc oddzielnie wy-

nagrodzenia i dochodów pracownika uzyskanych z wszelkich innych tytułów 
za okres 3 miesięcy, 

l określenia terminu przekazywania wierzycielowi potrąconych kwot i ich wysokości, 
l podania informacji o przeszkodach do wypłacenia wynagrodzenia, osobach 

roszczących sobie prawa do wynagrodzenia oraz podstawach tych roszczeń 
(art. 882 § 1 kpc). 
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ISBN 978-83-269-2850-5

UOW29

Va
de

m
ec

um
 p
ła

tn
ik

a

POTRĄCENIA 
Z WYNAGRODZEŃ 

2014 

WYLICZENIA, DOKUMENTACJA, 
OFICJALNE STANOWISKA 

PIP, MPIPS

PO
TRĄCEN

IA Z W
YN

AG
R

O
DZEŃ

 2014

UOW29_okladka.indd   1UOW29_okladka.indd   1 1/7/2014   11:58:33 AM1/7/2014   11:58:33 AM


	UOW29_Srodki do druku2.pdf
	Wykaz skrótów i aktów prawnych użytych w książce
	Rozdział 1.

	Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 
– podstawowe zasady  
	Ochrona wynagrodzenia  
	Potrącenia bez zgody zatrudnionego  
	Świadczenia alimentacyjne  
	Należności inne niż alimentacyjne  
	Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi  
	Kary porządkowe  
	Odliczenie kwot wcześniej wypłaconych  
	Wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę  
	Wypłata zawyżonego wynagrodzenia  
	Potrącenia dobrowolne  
	Oświadczenie pracownika o potrącaniu składki na ubezpieczenie na życie  

	Kwoty niepotrącalne
	Zgody blankietowe  
	Kolejność i granice potrąceń ustawowych  
	Kwoty wolne od potrąceń  
	Kwota wolna dla niepełnoetatowca  
	Kwota wolna a nieprzepracowanie pełnego miesiąca  
	Limit potrąceń w pierwszym roku pracy  
	Pensja za grudzień otrzymana w styczniu
	Wypłata innych składników wynagrodzenia  
	Kilka wypłat w danym miesiącu  
	Rozdział 2.


	Potrącenia z innych świadczeń wypłacanych pracownikowi  
	Świadczenia wypłacane w związku z podróżą służbową  
	Ekwiwalenty  
	Odprawa emerytalno-rentowa  
	Nagroda jubileuszowa  
	Odszkodowanie zasądzone pracownikowi po ustaniu stosunku pracy  
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”)  
	Świadczenia finansowane z ZFŚS  
	Potrącenia ze świadczeń pracowniczych  
	Rozdział 3.


	Potrącenia z zasiłków chorobowych i macierzyńskich  
	Granice potrąceń i kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków  
	Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy otrzymane 
w jednym miesiącu  
	Potrącenia z zasiłku za zgodą pracownika  
	Rozdział 4.


	Potrącenia z umów cywilnoprawnych  
	Granice potrąceń  
	Oświadczenia składane przez zleceniobiorcę  
	Umowy zlecenia zawierane z własnymi pracownikami  
	Rozdział 5.


	Współpraca pracodawcy z komornikiem  
	Kolejność postępowania  
	Zajęcie wynagrodzenia przez ZUS  
	Sankcje wobec pracodawcy  
	Dokumenty niezbędne przy egzekucji  
	Obowiązki archiwizacyjne i informacyjne pracodawcy

	Zatrudnienie pracownika, który w świadectwie pracy 
ma wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia  
	Zawiadomienie komornika sądowego o zatrudnieniu pracownika, którego wynagrodzenie podlega egzekucji
	Objaśnienie do formularza  
	Informacja dla poprzedniego pracodawcy o zatrudnieniu jego byłego pracownika, którego wynagrodzenie podlega zajęciu
	Objaśnienie do formularza  

	Obowiązki informacyjne pracodawcy  
	Nowa umowa oraz przejęcie zakładu a unieważnienie zajęcia  
	Informacja dla komornika w związku z zajęciem przez niego wynagrodzenia za pracę

	Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem, którego wynagrodzenie podlega egzekucji  
	Powiadomienie komornika o rozwiązaniu umowy z pracownikiem, który ma zajęcie wynagrodzenia

	Obowiązki pracodawcy po rozwiązaniu stosunku pracy z dłużnikiem  
	Przykładowe pisma otrzymywane przez pracodawców w związku z egzekucją komorniczą i administracyjną  
	Zajęcie z wynagrodzenia za pracę przez naczelnika urzędu skarbowego
	Zajęcie z wynagrodzenia za pracę przez komornika
	Zawiadomienie o uchyleniu egzekucji
	Cofnięcie egzekucji
	Postanowienie komornika o umorzeniu zaległości
	Zawiadomienie o zawieszeniu egzekucji
	Anulowanie pisma poprzedniego pisma komornika
	Żądanie komornika do złożenia oświadczenia
	Rozdział 6.


	Obowiązki pracodawcy przy zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej  
	Informacja o zbiegu egzekucji
	Obowiązek informacyjny pracodawcy
	Obowiązek przekazywania zajętego wynagrodzenia przez pracodawcę
	Zbieg egzekucji administracyjnych
	Depozyt  
	Wezwanie o depozyt
	Informacja o przekazywaniu potrąceń do depozytu
	Informacja dla wierzycieli w przypadku zbiegu tytułów egzekucyjnych z wynagrodzenia
	Rozdział 7.


	Pytania i odpowiedzi  
	W jaki sposób chroniona jest odprawa emerytalno-rentowa?  
	W jaki sposób dokonywać potrąceń alimentacyjnych z ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?  
	Czy „trzynastkę” należy w całości przeznaczyć na spłatę długu alimentacyjnego?  
	Czy do potrącenia składki wystarczy pismo związków zawodowych?  
	Zgoda pracownika na potrącanie składek związkowych

	Jak spłacać pożyczkę z funduszu socjalnego, 
gdy pracownik mało zarabia?  
	Czy komornikowi należy przekazać otrzymaną przez pracownika zapomogę?  
	Jak rozliczyć się z komornikiem, gdy pracownik zmarł?  
	Czy komornikowi należy przekazać odprawę pośmiertną?  
	Jakie obowiązki ma pracodawca po otrzymaniu 
egzekucji od dyrektora oddziału ZUS?  
	Informacja dla ZUS o wynagrodzeniu pracownika objętego zajęciem z tytułu zaległych składek

	W jaki sposób skorygować błędnie dokonane potrącenie?  
	Wzór pisma do komornika informującego o przelaniu 
zbyt dużej kwoty potrącenia

	Ile może kosztować pracodawcę niewywiązywanie się z obowiązków wobec komornika?  
	W jaki sposób chronić dane osobowe pracowników podczas korespondencji z komornikiem?  
	Rozdział 8.


	Wskaźniki dotyczące potrąceń  
	Wyliczenie minimalnego wynagrodzenia netto w 2013 
i w 2014 r.
	Podstawowe koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa (kwota zmniejszająca podatek)
	Podstawowe koszty uzyskania przychodu bez ulgi podatkowej (kwoty zmniejszającej podatek)
	Podwyższone koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa 
(kwota zmniejszająca podatek)
	Podwyższone koszty uzyskania przychodu bez ulgi podatkowej (kwoty zmniejszającej podatek)
	Kwota wolna od potrąceń przymusowych i dobrowolnych dla zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy
	Kwota wolna od potrąceń w 2014 r. – potrącenia obligatoryjne
	Kwota wolna od potrąceń w 2014 r. – potrącenia fakultatywne
	Kwota wolna od potrąceń w 2014 r. z uwzględnieniem proporcji dotyczącej wymiaru etatu

	Rozdział 9.
	Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji od 1 marca 2013 r.
	Kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków
	Kwota netto minimalnego wynagrodzenia za pracę osoby zatrudnionej na 1/4 etatu - przy zastosowaniu podwyższonych kosztów, ale bez kwoty zmniejszającej podatek
	Kwota netto minimalnego wynagrodzenia za pracę osoby zatrudnionej na 1/4 etatu - przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek
	Kwota netto minimalnego wynagrodzenia za pracę osoby zatrudnionej na 1/4 etatu - przy zastosowaniu podstawowych kosztów, ale bez kwoty zmniejszającej podatek
	Kwota netto minimalnego wynagrodzenia za pracę osoby zatrudnionej na 1/4 etatu - przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek
	Kwota netto minimalnego wynagrodzenia za pracę osoby zatrudnionej na 1/3 etatu - przy zastosowaniu podwyższonych kosztów, ale bez kwoty zmniejszającej podatek
	Kwota netto minimalnego wynagrodzenia za pracę osoby zatrudnionej na 1/3 etatu - przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek
	Kwota netto minimalnego wynagrodzenia za pracę osoby zatrudnionej na 1/3 etatu - przy zastosowaniu podstawowych kosztów, ale bez kwoty zmniejszającej podatek
	Kwota netto minimalnego wynagrodzenia za pracę osoby zatrudnionej na 1/3 etatu - przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek

	Orzecznictwo Sądu Najwyższego
	Kolejność zaspokojenia należności alimentacyjnych 
jest ściśle określona  
	Za błędy komorników odpowiada Skarb Państwa  
	Dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej podlega egzekucji  
	Organ egzekucyjny nie może badać zasadności tytułu wykonawczego  
	Niepobrana emerytura jest majątkiem odrębnym małżonka  
	Nie każde postępowanie egzekucyjne ma przynosić komornikowi dochód  
	Niektóre emerytury można traktować egzekucyjnie jak wynagrodzenia za pracę  
	Odszkodowania nie są chronione przed potrąceniami  
	Prowadzenie dwu równoległych egzekucji stwarzałoby niebezpieczeństwo kolejnych zbiegów  
	Rozdział 10.


	Najważniejsze przepisy dotyczące 
potrąceń
	Ustawa z 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy 
(tekst jedn.: Dz.U. z 1998 roku nr 21, poz. 94 ze zm.) 
(wyciąg)
	Ustawa z 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego
(Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.) 
(wyciąg)
	Ustawa z 17 czerwca 1966 roku 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(tekst jedn.: Dz.U. z 2012 roku poz. 1015 ze zm.) 
(wyciąg)
	Ustawa z 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2010 roku nr 77, poz. 512 ze zm.)
(wyciąg)
	Rozporządzenie ministra sprawiedliwości 
z 9 marca 1968 roku w sprawie czynności komorników 
(Dz.U. nr 10, poz. 52 ze zm.) 
(wyciąg)





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /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 99
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /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 (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /POL ([Na podstawie 'DO_DRUKU'] [Na podstawie 'DO_DRUKU'] [Na podstawie 'mdruk[1]'] )
  >>
  /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 true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /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 [867.402 632.126]
>> setpagedevice


