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1. Poziom UE



Art. 6 DYREKTYWY 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

2008/98/WE 
z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy



1. Państwa członkowskie podejmują odpowiednie środki w
celu zapewnienia, by odpady, które zostały poddane
recyklingowi lub innemu procesowi odzysku, przestawały
być uznawane za odpady, jeżeli spełniają następujące
warunki:

a) dana substancja lub przedmiot mają być wykorzystywane do
konkretnych celów;

b) istnieje rynek takich substancji lub przedmiotów bądź popyt na
nie;

c) dana substancja lub przedmiot spełniają wymagania
techniczne dla konkretnych celów oraz wymagania
obowiązujących przepisów i norm mających zastosowanie do
produktów; oraz

d) zastosowanie danej substancji lub przedmiotu nie prowadzi do
ogólnych niekorzystnych skutków dla środowiska lub zdrowia
ludzkiego;



recykling odzysk

Dyrektywa SUP

oznacza jakikolwiek proces odzysku, w ramach którego materiały odpadowe są 
ponownie przetwarzane w produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w 

pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału 
organicznego, ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na 
materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania 

wyrobisk;

CZYSTA ENERGIA

EKO-
PROJEKTOWANIE

oznacza jakikolwiek proces, 
którego głównym wynikiem 
jest to, aby odpady służyły 

użytecznemu zastosowaniu, 
poprzez zastąpienie innych 

materiałów, które w 
przeciwnym wypadku 

zostałyby użyte do spełnienia 
danej funkcji, lub w wyniku 

którego odpady są 
przygotowywane do spełnienia 

takiej funkcji w danym 
zakładzie lub w szerszej 

gospodarce. 

Załącznik II zawiera 
niewyczerpujący wykaz 

procesów odzysku

definicje



2015

KLUCZOWE AKTY PRAWNE
W KONTEKŚCIE ROP i GOZ

2 grudnia
1. dyrektywa 2018/850 zmieniająca dyrektywę 1999/31/WE 
ws. składowania odpadów
2. dyrektywa 2018/851 zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE 
ws. odpadów
3. dyrektywa 2018/852 zmieniająca dyrektywę 94/62/WE 
ws. opakowań i odpadów opakowaniowych
4. dyrektywa 2018/849 zmieniająca dyrektywy: 

o 2000/53/WE ws. pojazdów wycofanych z 
eksploatacji,

o 2006/66/WE ws. baterii i akumulatorów oraz ZBiA
o 2012/19/UE ws. ZSEiE

2018
30 maja

Zamknięcie obiegu -
plan działania UE 
dotyczący GOZ

[ Komunikat Komisji 
COM(2015) 614 final ]

2019
5 czerwca 

Dyrektywa 2019/904 w sprawie 
zmniejszenia wpływu niektórych 

produktów z tworzyw 
sztucznych na środowisko 

(Dyrektywa SUP)

Przyjęcie pakietu odpadowego 
(wdraża założenia GOZ i ROP)



2. Komisja monitoruje opracowywanie krajowych kryteriów utraty statusu
odpadów w państwach członkowskich i ocenia potrzebę opracowania na
tej podstawie kryteriów ogólnounijnych. W związku z tym, w stosownych
przypadkach, Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu określenia
szczegółowych kryteriów dotyczących jednolitego stosowania warunków
określonych w ust. 1, do pewnych rodzajów odpadów.

Te szczegółowe kryteria zapewniają wysoki poziom ochrony środowiska i zdrowia
ludzkiego oraz ułatwiają rozważne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych.
Obejmują one:

a) odpady, których wykorzystanie w procesie odzysku jest dozwolone;
b) dopuszczalne procesy i techniki przetwarzania;
c) kryteria jakościowe stosowane do materiałów powstałych w procesie odzysku,

które utraciły status odpadów, zgodnie z mającymi zastosowanie normami
dotyczącymi produktów obejmującymi w razie potrzeby dopuszczalne wartości
zanieczyszczeń;

d) wymogi dotyczące systemu gospodarowania, aby wykazać zgodność z
kryteriami utraty statusu odpadu obejmujące, w stosownych przypadkach,
kontrolę jakości i monitorowanie własnej działalności, a także akredytację; oraz

e) wymóg dotyczący oświadczenia o zgodności.



Europejski Zielony Ład
[ Komunikat Komisji, 

COM(2019) 640 final ] 

2019
11 grudnia

2020
11 marca

Nowy plan działania UE 
dotyczący GOZ

na rzecz czystszej i 
bardziej konkurencyjnej 

Europy
[ Komunikat Komisji,
COM(2020) 98 final ] 

Wejście w życie Plastic Tax
[ DECYZJA RADY 

(UE, Euratom) 2020/2053 ] 2021
10 lutego

Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
ws. nowego planu działania 

dotyczącego GOZ
[ 2020/2077(INI) ]

2021
1 stycznia

KLUCZOWE AKTY PRAWNE
W KONTEKŚCIE ART. 6 UST. 2 DYREKTYWY ODPADOWEJ



3. Jeżeli kryteriów nie ustanowiono na poziomie unijnym zgodnie z ust. 2,
państwa członkowskie mogą ustanowić szczegółowe kryteria stosowania
warunków określonych w ust. 1 w odniesieniu do pewnych rodzajów
odpadów. Te szczegółowe kryteria uwzględniają jakikolwiek możliwy
niekorzystny wpływ danej substancji lub przedmiotu na środowisko i
zdrowie ludzkie i spełniają wymagania określone w ust. 2 lit. a)-e).

4. Jeżeli kryteriów nie ustanowiono ani na poziomie unijnym ani
krajowym zgodnie odpowiednio z ust. 2 lub 3, państwa
członkowskie mogą indywidualnie rozpatrywać poszczególne
przypadki lub podejmować odpowiednie środki w celu
sprawdzenia, czy pewne odpady przestały być odpadami w
oparciu o warunki określone w ust. 1, i w razie potrzeby
uwzględniając wymogi określone w ust. 2 lit. a)-e) i biorąc pod
uwagę dopuszczalne wartości zanieczyszczeń oraz wszelki
możliwy negatywny wpływ na środowisko i zdrowia ludzkiego.



Wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 28 

marca 2019 r. Tallinna Vesi (C-
60/18, EU:C:2019:264)

w w w . j e d r z e j b u j n y . p l

przy braku na poziomie Unii zharmonizowanych kryteriów do określania
utraty statusu odpadów w odniesieniu do danego rodzaju odpadów
państwo członkowskie może uznać, że choć spełnienie przewidzianych
warunków utraty statusu odpadów nie jest z góry wykluczone, to ich
poszanowanie może zostać zagwarantowane jedynie w drodze
określenia kryteriów w akcie krajowym o charakterze generalnym.
Ponadto państwo członkowskie może, uwzględniając wszystkie istotne
czynniki i najnowszy stan wiedzy naukowej i technicznej, zdecydować,
że w odniesieniu do niektórych rodzajów odpadów nie wprowadzi ani
kryteriów, ani możliwości indywidualnej decyzji stwierdzającej utratę
statusu odpadów.



2. Polska perspektywa 



Art. 14 USTAWY 
z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach



1. Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek
poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, spełniają:

1) łącznie następujące warunki:

a) przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do
konkretnych celów,

b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na
nie,

c) dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania
techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz
wymagania określone w przepisach i w normach mających
zastosowanie do produktu,

d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do
negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska;

2) wymagania określone przez przepisy Unii Europejskiej.



recykling odzys
k

Dyrektywa SUP

rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane 
na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub 

innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego 
(recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego 

przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów 
wypełniania wyrobisk;

CZYSTA ENERGIA

EKO-
PROJEKTOWANIE

rozumie się przez to 
jakikolwiek proces, którego 

głównym wynikiem jest to, aby 
odpady służyły użytecznemu 

zastosowaniu przez 
zastąpienie innych materiałów, 
które w przeciwnym przypadku 
zostałyby użyte do spełnienia 

danej funkcji, lub w wyniku 
którego odpady są 

przygotowywane do spełnienia 
takiej funkcji w danym 
zakładzie lub ogólnie w 

gospodarce;

odzysk energii - rozumie się 
przez to termiczne 

przekształcanie odpadów w 
celu odzyskania energii;

definicje



1a. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu odpowiednio z
ministrem właściwym do spraw: budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa, energii, gospodarki, gospodarki morskiej,
łączności, informatyzacji, rolnictwa, transportu, żeglugi śródlądowej, wewnętrznych,
zdrowia oraz Ministrem Obrony Narodowej, może określić, w drodze rozporządzenia,
odrębnie dla jednej lub kilku spraw, dla niektórych odpadów, szczegółowe kryteria
stosowania warunków utraty statusu odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
obejmujące w szczególności:

1. odpady wykorzystywane w procesie odzysku;
2. dopuszczalne procesy i techniki przetwarzania tych odpadów;
3. kryteria jakościowe stosowane do materiałów powstałych w procesie odzysku,

które utraciły status odpadów, zgodnie z mającymi zastosowanie normami
dotyczącymi produktów obejmującymi w razie potrzeby dopuszczalne wartości
zanieczyszczeń;

4. wymogi dotyczące systemu gospodarowania, aby wykazać zgodność z
warunkami utraty statusu odpadów, obejmujące kontrolę jakości i monitorowanie
własnej działalności;

5. wymogi dotyczące oceny oraz oświadczenia o zgodności z warunkami utraty
statusu odpadów.

1b. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1a, minister właściwy do
spraw klimatu uwzględnia możliwy negatywny wpływ przedmiotów lub substancji,
które utraciły status odpadów, na zdrowie lub życie ludzi oraz środowisko.
2. Przedmiot lub substancja, które przestały spełniać warunki, o których mowa
w ust. 1, są odpadami.



Wyrok WSA w Warszawie 
z dnia 18 marca 2021 r. 

VIII SA/Wa 815/20

w w w . j e d r z e j b u j n y . p l

Utrata statusu odpadów następuje z 
mocy ustawy z chwilą spełnienia 

przesłanek, od których ta utrata jest 
uzależniona. Ustawodawca nie 

przewiduje tutaj żadnego 
postępowania, w którym te okoliczności 

byłyby ustalane.



Wyrok WSA w Gliwicach z 
dnia 17 czerwca 2021 r.

II SA/Gl 141/21 – cz.I

w w w . j e d r z e j b u j n y . p l

W ocenie Sądu w świetle ustaleń poczynionych w protokołach kontroli i złożonych do nich
wyjaśnień strona skarżąca nie wykazała, że doszło do spełnienia pierwszego ze wskazanych
powyżej warunków (art. 14 ust. 1 pk1). Co prawda strona skarżąca twierdzi, że powstające w
wyniku przetworzenia odpadów kompozyty mineralne i kruszywa stanowią
pełnowartościowe produkty mające zastosowanie m.in. do niwelacji terenu, robót
rekultywacyjnych i inżynieryjnych, a czego potwierdzeniem ma być dokumentacja z pracy
badawczo-usługowej wykonanej przez C w K. Jednak zdaniem Sądu nie wystarcza to do
uznania, że spełniony został warunek wskazany w art. 14 ust. 1 pkt a ustawy o odpadach. W
przepisie tym mowa jest bowiem o powszechnym stosowaniu przedmiotu do konkretnych
celów. Natomiast przywołana przez skarżącą dokumentacja wskazuje jedynie na
potencjalnie zastosowanie produktów, które mogą być wytwarzane na bazie
przedmiotowych odpadów. Jednocześnie w dokumentacji tej żaden sposób nie wskazano
powszechnego ich stosowania. Wbrew zatem stanowisku skarżącej przywołana przez nią
dokumentacja nie może stanowić potwierdzenia, że spełniony został warunek wskazany w
art. 14 ust. 1 pkt a ustawy o odpadach.



Wyrok WSA w Gliwicach z 
dnia 17 czerwca 2021 r.
II SA/Gl 141/21 – cz.II

w w w . j e d r z e j b u j n y . p l

W ocenie Sądu skarżąca spółka nie wykazała spełnienia warunku wskazanego w art. 14 ust.
1 pkt c ustawy o odpadach. Przywołana przez skarżącą dokumentacja opracowana przez C
w K. nie stanowi potwierdzenia, że partie dostarczone na teren B sp. z o.o. przeszły
właściwy proces przetworzenia, oraz że ich parametry zostały sprawdzone i zweryfikowane
przez odpowiednią kontrolę jakość. Celem tej dokumentacji zgodnie było opracowanie
metod przetworzenia odpadów o kodach 10 11 03, 10 11 05, 10 11 99. W dokumentacji tej
w oparciu o właściwości ww. odpadów dokonano doboru składników i proporcji mieszanek
oraz wskazano operacje technologiczne konieczne do realizacji w celu uzyskania
pełnowartościowych produktów o żądanych właściwościach. Innymi słowy dokumentacja ta
wskazuje, co zrobić, aby spełnić warunek wynikający z art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy o
odpadach. Natomiast nie stanowi potwierdzenia, że warunek ten został spełniony w
odniesieniu do dostarczonych partii. Skoro zatem skarżąca nie przestawiła wyników badań,
które potwierdzałby, że partie dostarczone na teren należący do B sp. z o.o. spełniają
wymagania jakościowe wynikające z przywoływanego przez skarżącą dokumentu, to tym
samym warunek wynikający z art. 14 ust. 1 pkt c ustawy o odpadach nie mógł być uznany
za spełniony. Z tych samych względów brak było podstaw to przyjęcia, że spełniony został
warunek wynikający z art. 14 ust. 1 pkt d ustawy o odpadach.



Wyrok WSA w Gliwicach z 
dnia 17 czerwca 2021 r.
II SA/Gl 141/21 – cz.III

w w w . j e d r z e j b u j n y . p l

W realiach rozpoznawanej sprawy to na skarżącej spoczywa
ciężar dowodu, że mieszanki kompozytowe i kruszywa spełniają
wymagania wynikające z art. 14 ustawy o odpadach.
Koniecznym jest zatem wykazanie nie tylko, że istnieje
możliwość takiego przetworzenia odpadów, które w świetle tego
przepisu prowadzi do utraty statusu odpadu, w wyniku czego
odpady po podaniu opracowanemu dla nich procesowi
przetwarzania staną się pełnowartościowym produktem, ale
przede wszystkim wykazanie, że takie przetworzenie faktycznie
miało miejsce. Tymczasem dowodów na tą okoliczność
skarżąca w toku kontroli nie przedstawiła.



Wyrok WSA w Warszawie 
z dnia 5 marca 2021 r. IV 

SA/Wa 2308/20 – cz.I

w w w . j e d r z e j b u j n y . p l

Odnosząc się do zarzutów skargi, nie można podzielić tego stanowiska, że zużyte opony
wobec zastosowanego sposobu ich wykorzystania utraciły status odpadu. W myśl bowiem
art. 14 ust. 1a ustawy o odpadach "Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu
odpowiednio z ministrem właściwym do spraw: budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, energii, gospodarki, gospodarki
morskiej, łączności, informatyzacji, rolnictwa, transportu, żeglugi śródlądowej, wewnętrznych,
zdrowia oraz Ministrem Obrony Narodowej, może określić, w drodze rozporządzenia,
odrębnie dla jednej lub kilku spraw, dla niektórych odpadów, szczegółowe kryteria
stosowania warunków utraty statusu odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (...)". Poza
tym, jak trafnie zauważył GIOŚ, w obrocie prawnym funkcjonują tylko następujące
Rozporządzenia Komisji (UE): 1. ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne rodzaje
złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/98/WE (Nr 333/11); 2. ustanawiające kryteria określające, kiedy stłuczka szklana
przestaje być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2000/98/WE (Nr 1179/12); 3. ustanawiające kryteria określające, kiedy złom miedzi przestaje
być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (Nr
715/2013). Dotychczas nie zostało wydane rozporządzenie precyzujące wymagania, jakie
muszą zostać spełnione, aby odpady zużytych opon utraciły status odpadu.



Wyrok WSA w Warszawie 
z dnia 5 marca 2021 r. IV 

SA/Wa 2308/20 – cz.II

w w w . j e d r z e j b u j n y . p l

Trafna jest więc konstatacja GIOŚ, że w odniesieniu do odpadu o kodzie 16 01 03 proces
utraty statusu odpadu zrealizowany może zostać jedynie w drodze decyzji administracyjnej,
np. zezwolenia na przetwarzanie odpadów, co w rozpatrywanej sprawie nie nastąpiło. W
przedmiotowej decyzji Wojewody (...) określono bowiem jednoznacznie, a Strona o zmianę
tego zapisu nie występowała, że wytwarzać będzie ona odpady o kodzie 16 01 03 (zużyte
opony), które docelowo przekazane zostaną kolejnemu posiadaczowi odpadów. Strona,
działając w oparciu o to pozwolenie, przyjęła - zgodnie z przepisami rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001
r. Nr 112, poz. 1206) - klasyfikację przedmiotowych zużytych opon jako odpadów. Błędne
jest zatem twierdzenie, że z uwagi fakt wykorzystywania ich jako obciążniki do przyciskania
pryzm kiszonkowych utraciły one automatycznie status odpadu. Skarżący nie mógł
samodzielnie dokonywać zmiany kwalifikacji odpadów na przedmioty, które utraciły ten
status. Poza tym w toku prowadzonego postępowania administracyjnego okazał karty
przekazania odpadów o kodzie 16 01 03 kolejnym posiadaczom, co dodatkowo świadczy o
tym, że przez cały okres gospodarowania nimi, zużyte opony kwalifikował jako odpady. Brak
więc było możliwości zastosowania w niniejszej sprawie art. 14 ustawy o odpadach.



KLUCZOWY PROJEKT 
W KONTEKŚCIE art. 14 uo

Projekt ustawy
o zmianie ustawy o odpadach

(nr z wykazu RCL - UD 43)

Data publikacji

Istota

Tytuł

18.09.2020 

Etap prac RCL / analiza opinii i uwag 

integracja danych BDO z danymi 
ewidencjonowanymi w systemie 

fiskalnym (faktury i rachunki)

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu 
w sprawie określenia szczegółowych 
kryteriów utraty statusu odpadów dla 

odpadów destruktu asfaltowego
(nr z wykazu RCL - 24)

01.10.2020 

RCL / notyfikacja 15.07.2021

określenie kryteriów utraty statusu 
odpadu przez destrukt oraz określenie 
metodologii poboru próbek do badań



KLUCZOWY PROJEKTY 
W KONTEKŚCIE art. 14 uo

Projekt ustawy o zmianie ustawy 
o odpadach oraz niektórych 

innych ustaw
(nr z wykazu RCL – UC43)

Data publikacji

Istota

Tytuł

22.10.2020 

Etap prac RCL / Komisja Prawnicza 12.07.2021

Implementacja pakietu dyrektyw odpadowych z 
30.05.2018 r., w tym dot. GOZ oraz ROP. 

Projekt zakłada zmianę, 6 kluczowych ustaw, w 
tym UO, UCPG, UGO, ZSEiE, UBiA, a także 

aktów wykonawczych (np. poziomy recyklingu)

Projekt ustawy o zmianie ustawy 
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami 
oraz o opłacie produktowej 

oraz niektórych innych ustaw
(nr z wykazu RCL – UC73)

01.04.2021 

RCL / analiza opinii i uwag 

Wdraża przepisy Dyrektywy SUP. Projekt zakłada 
wdrożenie nowej opłaty od opakowań 

z tworzyw sztucznych, a także zakazy wprowadzania 
niektórych produktów.

05.08.2021

Projekt ustawy o zmianie ustawy 
o obowiązkach przedsiębiorców w 

zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej 

oraz niektórych innych ustaw
(nr z wykazu RCL – UC81)

RCL / analiza opinii i uwag 

Wprowadza rewolucyjne zmiany w zakresie 
odpowiedzialności producentów w zakresie 
wprowadzania opakowań na rynek Polski. 

Kluczowa ustawa w kontekście ROP.



Nowela art. 14 uo – ratio legis

(…) Jednocześnie w art. 14 w ust. 1 pkt 2 otrzymał nowe brzmienie,
wskazujące na fakt, że postępowanie w celu utraty statusu odpadów w
ramach spełniania warunków może odbywać się na trzy sposoby – zgodnie
z przepisami UE, przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy
o odpadach oraz decyzją na przetwarzanie odpadów.

Trzy potencjalne źródła stosowania szczegółowych warunków utraty statusu
odpadów funkcjonują obecnie w systemie gospodarki odpadami oraz
wynikają z dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. Przepis art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy o odpadach w nowym brzmieniu wyraźnie wskazuje hierarchię
określania szczegółowych warunków utraty statusu odpadów przez
wskazanie, że w pierwszej kolejności stosuje się szczegółowe warunki
określone w przepisach UE, a w drugiej kolejności (jeżeli nie zostały określone
w poprzednim źródle) szczegółowe warunki określone w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 14 ust. 1a ustawy o odpadach. W
przypadku gdy szczegółowe warunki nie zostały określone w dwóch
poprzednich źródłach, można je określić w indywidualnej decyzji na
przetwarzanie odpadów.



o ile da się wywieść pewną ogólną zasadę prowadzącą do uzyskania dla 
materiału statusu produktu (po zakończonym odzysku), o tyle trzeba 

każdorazowo uwzględniać specyficzne wymagania dla produktu danego rodzaju 
rozrzucone w wielu aktach prawnych. Prześledźmy zatem na przykładach, gdzie 
szukać kryteriów, parametrów jakościowych oraz zasad wprowadzania na rynek 

w odniesieniu do niektórych odpadów wykorzystywanych do uzyskania 
produktów.

zasada

P.  Ć w i e k ,  W y t w a r z a n i e  p r o d u k t ó w  z  o d p a d ó w ,  S I P  L E X



• Nawozy;
• Brykiet drzewny z płyt wiórowych
• Ścinka drzewna
• Wyroby budowlane
• Mieszanka rekultywacyjna
• Reglanulat

casus

P.  Ć w i e k ,  W y t w a r z a n i e  p r o d u k t ó w  z  o d p a d ó w ,  S I P  L E X



Dyskusja



Dziękuję za uwagę

kontakt@jedrzejbujny.pl | 502 305 117

Zapraszam do kontaktu

Dr Jędrzej Bujny | Radca prawny

mailto:Jedrzej.bujny@smmlegal.pl
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