
PLANOWANY KIERUNEK ZMIAN REGULACYJNYCH NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŚWIETLE

ZŁOŻONEGO 7 LUTEGO 2020 R. W KOMISJI EUROPEJSKIEJ PRZEZ POLSKĘ PLANU IMPLEMENTACYJNEGO

WRAZ Z HARMONOGRAMEM STOSOWANIA ŚRODKÓW MAJĄCYCH NA CELU WYELIMINOWANIE

STWIERDZONYCH ZAKŁÓCEŃ REGULACYJNYCH LUB NIEDOSKONAŁOŚCI RYNKU W RAMACH ZASADY

POMOCNICZOŚCI PAŃSTWA

r. pr. Michał Karpiński
Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji

Sektorowych

Zespół Badawczy Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale

Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

00-508 Warszawa, 
Al. Jerozolimskie 31/5
40-096 Katowice,
ul..3-go Maja 10/2 
tel. +48 22 629 23 23
fax +48 22 827 10 06
KRS 462136 
REGON 146672841
NIP 701-037-98-90
www.iuspublicum.pl

KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA, temat: „KRAJOWA TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA 2020:
monizm elektryczny OZE 2050 a Prawo elektryczne i ustrojowa reforma rynku energii elektrycznej”

Gliwice, 25 lutego 2020r.



Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej* 

(dalej jako: Rozporządzenie 2019/943)

*ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/943 Z DNIA 5 CZERWCA 2019 R. W SPRAWIE
RYNKU WEWNĘTRZNEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ z dnia 5 czerwca 2019 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 158, str. 54)

Jest to jeden z kluczowych elementów nowej struktury rynku energii
elektrycznej, uzgodnionej w ramach pakietu „Czysta energia dla
wszystkich Europejczyków”.

Rozporządzenie 2019/943 ustanawia podstawowe zasady funkcjonowania
europejskiego rynku energii elektrycznej, pozwalając na intensyfikację
integracji rynków krajowych i zwiększenie zdolności do handlu
transgranicznego. Rozporządzenie zawiera zasady koordynacji i ściślejszej współpracy
pomiędzy operatorami systemów przesyłowych, poprawiając bezpieczeństwo
dostaw energii elektrycznej.



art. 20 Rozporządzenia 2019/943 

1. Państwa członkowskie monitorują wystarczalność zasobów na swoim terytorium w oparciu o ocenę wystarczalności zasobów na poziomie
europejskim, o której mowa w art. 23. W celu uzupełnienia oceny wystarczalności zasobów na poziomie europejskim państwa członkowskie mogą
również przeprowadzić oceny wystarczalności zasobów na poziomie krajowym zgodnie z art. 24.

2. W przypadku gdy w ocenie wystarczalności zasobów na poziomie europejskim, o której mowa w art. 23, lub w ocenie wystarczalności zasobów
na poziomie krajowym, o której mowa w art. 24, stwierdzono problem z wystarczalnością zasobów, dane państwa członkowskie identyfikują wszelkie
zakłócenia regulacyjne lub niedoskonałości rynku, które spowodowały wystąpienie tego problemu lub się do niego przyczyniły.

3. Państwa członkowskie, w których stwierdzono problemy z wystarczalnością zasobów, opracowują i publikują plan wdrażania wraz z harmonogramem
przyjmowania środków mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych zakłóceń regulacyjnych lub niedoskonałości rynku w ramach procesu pomocy
państwa. Przy rozwiązywaniu problemów z wystarczalnością zasobów, państwa członkowskie biorą pod uwagę w szczególności zasady określone w art. 3
oraz rozważają:

a) usunięcie zakłóceń regulacyjnych;
b) zniesienie limitów cenowych zgodnie z art. 10;
c) wprowadzenie funkcji ustalania cen odzwierciedlających niedobór w odniesieniu do energii bilansującej zgodnie z art. 44 ust. 3 rozporządzenia

2017/2195;
d) zwiększenie przepustowości połączeń wzajemnych i sieci wewnętrznej z myślą o osiągnięciu co najmniej ich celów w zakresie połączeń wzajemnych,

o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2018/1999;
e) umożliwienie samodzielnego wytwarzania, magazynowania energii, środków po stronie popytowej i efektywności energetycznej poprzez przyjęcie

środków w celu wyeliminowania stwierdzonych zakłóceń regulacyjnych;
f) zapewnienie efektywnego kosztowo i opartego na zasadach rynkowych zakupu mocy bilansującej i usług pomocniczych;
g) zniesienie cen regulowanych w przypadku gdy wymaga tego art. 5 dyrektywy (UE) 2019/944.
4. Dane państwa członkowskie przedkładają swoje planywdrażania Komisji celem przeglądu.
5. W terminie czterech miesięcy od otrzymania planu wdrażania Komisja wydaje opinię, czy środki te są wystarczające do wyeliminowania zakłóceń
regulacyjnych lub niedoskonałości rynku stwierdzonych zgodnie z ust. 2, i może wezwać państwa członkowskie do wprowadzenia odpowiednich zmian
w ich planach wdrażania.



Polska, jako państwo członkowskie, w którym stwierdzono obawy dotyczące wystarczalności zasobów. Dlatego Polska
opracowała plan wdrożenia wraz z harmonogramem przyjmowania środków mających na celu wyeliminowanie
stwierdzonych zakłóceń regulacyjnych lub niedoskonałości rynku w ramach procesu pomocy państwa.

W dniu 7 lutego 2020 r. Polska przedłożyła Komisji planowane środki reform w
ramach „Polskiego planu wdrożenia” („Polish implementation plan”)

Jako, że zgodnie z art. 20 ust. 5 Rozporządzenia 2019/943, Komisja będzie musiała
wydać opinię na temat polskiego planu w terminie czterech miesięcy
od otrzymania Polskiego planu wdrożenia, Komisja wszczęła procedurę
konsultacyjną celem uzyskania opinii zainteresowanych stron na temat
planowanych reform.

Zainteresowane strony powinny przesłać 
swoje uwagi do 28 lutego 2020 r.



Co zawiera w sobie Polski plan wdrożenia?



I. Ocena adekwatności zasobów

We wszystkich symulowanych scenariuszach spodziewano się niedoborówmocy produkcyjnych w 2020 i 2025 r. W podstawowym
scenariuszu PSE LoLE osiąga odpowiednio 176,4 i 101,7 godziny rocznie w 2020 i 2025 r. W najmniej konserwatywnym
scenariuszu, który odzwierciedla założenia MAF 2017, LoLE była również nadal powyżej celu 3-godzinnego z 14,2 godzinami w
2020 r. I 32,8 w 2025 r.

Zewnętrzny konsultant obliczył również wielkość zdolności wysyłkowej, która byłaby potrzebna dodatkowo do wydajności
przyjętej w scenariuszu podstawowym, aby osiągnąć średnio 3-godzinny LoLE rocznie. Stwierdził, że ta dodatkowa moc
wytwórcza netto wynosi 2750 MW w 2020 r. I 8068 MW w 2025 r.

Potwierdzono istnienie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku, z jednoczesnym wskazaniem, iż dokonano określenia ilościowego kwestii
adekwatności za pomocą szczegółowej oceny probabilistycznej, przeprowadzonej przez polskiego OSP (PSE) oraz której założenia i wyniki
zostały sprawdzone przez zewnętrznego konsultanta. Ocena ta porównuje prognozy adekwatności podaży i popytu ze standardem
niezawodności, który został wyrażony jako oczekiwanie utraty obciążenia (LoLE).

Ocena adekwatności opiera się na danych przekazanych przez PSE do ENTSO-E w ramach jej średniookresowej prognozy adekwatności (MAF)
2017.

Ponadto PSE przeprowadził również ocenę adekwatności za rok 2030 (tj. Po okresie objętym założeniami MAF 2017). Najmniej
konserwatywny scenariusz spowodował 12,56 godziny LoLE, co ponownie jest wyższe niż cel 3-godzinny. Inne modelowane
scenariusze wykazały znacznie wyższe wskaźniki LoLE (do 1165 godzin). Zewnętrzny konsultant potwierdził w tym względzie, że
metodologia PSE była spójna z podobnymi badaniami adekwatności ENTSO-E.



I. Ocena adekwatności zasobów

Podsumowując, zidentyfikowany problem z adekwatnością odzwierciedla brak dostępnej zdolności
produkcyjnej (uwzględniając dostępny przywóz) w celu zaspokojenia popytu.

Biorąc pod uwagę skalę tego problemu z adekwatnością, polskie władze uznały, że konieczne jest podjęcie
interwencji poprzez wprowadzenie ogólnorynkowego mechanizmu zdolności wytwórczych.



II. Opis obecnej sytuacji rynku energii elektrycznej

Zgodnie ze stanowiskiem zawartym w „Polskim planie wdrożenia”

Polska prowadzi aktywną politykę klimatyczną i energetyczną i podejmuje odpowiednie
działania we wszystkich wymiarach unii energetycznej. Polski system energetyczny i jego
plany rozwojowe są określone w Krajowym planie energetycznym i klimatycznym na lata
2021-2030, który został przedłożony Komisji Europejskiej pod koniec 2019 roku.

Polskie władze stale monitorują sytuację na polskim rynku energii
elektrycznej. Wszelkie przypadki potencjalnych zakłóceń regulacyjnych
lub niedoskonałości rynku zostaną zidentyfikowane, monitorowane, a
następnie rozwiązane.

Na dowód czego w części II „Polskiego planu wdrożenia” dokonano zwięzłego opisu 
sytuacji na:
 Rynku mocy
 Rynku hurtowym energii elektrycznej
 Rynku bilansującym
 Rynku detalicznym

Dodatkowo zawarto wywody w przedmiocie
 Reakcji na popyt
 Wymiany transgranicznej
 Decentralizacji wytwarzania energii 

elektrycznej



III. Plan reform rynku energii elektrycznej

Co Polska przedstawia jako wartość związaną z reformą rynku energii elektrycznej:

 Wdrożenie (od listopada 2019 r.) unijnego model docelowego dla transgranicznego handlu Rynku Dnia Bieżącego SIDC w modelu
XBID w ciągu dnia w tzw. Drugiej fali krajów i dołączył do LIP15 i LIP16 (lokalnych projektów wdrożeniowych), poprawiając zdolność
rynku uczestnicy handlu wszelkimi możliwymi niedoborami lub nadwyżkami energii jak najbliżej czasu rzeczywistego;

 Wdrożenie kompensowania zakłóceń równowagi w ramach europejskiego projektu IGCC, poprawiając efektywność wykorzystania
rezerw wytwarzania. Ostateczne testy mają zostać zakończone w lutym 2020 r., A uczestnictwo Polski w IGCC powinno rozpocząć się
w marcu 2020 r .;

 Terminowa realizacja zobowiązań podjętych w decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej rynek mocy (WE SA.46100 (2017 / N) –
Polska) - Planowany polski mechanizm zdolności wytwórczych, taki jak zniesienie limitów cenowych na polskim rynku bilansującym;

 Wdrożenie łączenia rynków na wszystkich swoich granicach, stosując przejściowe rozwiązanie NTC-Market Coupling w 2020 r. I trwałe
rozwiązanie Flow Market Based Coupling, znacznie poprawiając wydajność mechanizmu alokacji zdolności przesyłowych i
kształtowania cen w Polsce.

W obliczu bezprecedensowych wyzwań związanych z nową strukturą rynku zdefiniowaną w pakiecie czystej energii, Polska
nieustannie pracuje nad zwiększeniem skuteczności i adekwatności już istniejących polityk, środków i narzędzi. Aby sprostać
tym wyzwaniom, Polska wprowadza plan reform rynku energii elektrycznej, w szczególności rynek bilansowania
krótkoterminowego, w celu poprawy sygnałów cenowych w czasach niedoboru. Deklarowany czas realizacji: 1 stycznia 2021 r.



III. Plan reform rynku energii elektrycznej

Jak zasadniczo mają wyglądać reformy rynku energii elektrycznej w ramach „Polskiego planuwdrożenia”

 ceny energii na rynku bilansującym będą oparte na systemie cen krańcowych (metoda płatności oparta na cenie krańcowej) zgodnie
z art. 30 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Komisji nr 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące
bilansowania (Dz.Urz.UE.L Nr 312, str. 6). Będzie to pozostawać bez uszczerbku dla możliwości zastosowania różnicowania cenowego
w polskiej strefie licytacji poprzez zastosowanie modelu pełnej sieci przesyłowej do wykrywania cen. Jeżeli techniczne ograniczenia
cen zostaną zastosowane na rynku bilansującym, uwzględnią ceny maksymalne i minimalne ustalone zgodnie z art. 30 ust. 2
Rozporządzenia Komisji nr 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r.;

 wszyscy dostawcy usług bilansujących będą mogli aktualizować swoje zintegrowane oferty planowania w możliwym zakresie do czasu
zamknięcia bramki dla transgranicznego rynku dnia bieżącego zgodnie z art. 24 ust. 5 i 24 ust. 6 Rozporządzenia Komisji nr
2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r.;

 wszyscy uczestnicy rynku będą mogli licytować lub zmieniać swoje oferty energetyczne na rynku hurtowym przynajmniej do czasu
zamknięcia bramki dla transgranicznego rynku dnia bieżącego;

art. 30 ust. 2 Rozporządzenia Komisji nr 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r.
Jeżeli OSP uznają, że konieczne jest określenie limitów cen dla sprawnego funkcjonowania rynku, mogą
wspólnie opracować w ramach propozycji zgodnie z ust. 1 propozycję jednolitych maksymalnych i
minimalnych cen energii bilansującej oraz cen ofertowych i cen rozliczeniowych, które mają być
stosowane na wszystkich obszarach grafikowych. W takim przypadku zharmonizowane minimalne i
maksymalne ceny energii bilansującej uwzględniają minimalną i maksymalną cenę rozliczeniową na
rynku dnia następnego i rynku dnia bieżącego zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/1222



III. Plan reform rynku energii elektrycznej

Jak zasadniczo mają wyglądać reformy rynku energii elektrycznej w ramach „Polskiego planuwdrożenia”

 wprowadzony zostanie administracyjny mechanizm ustalania cen niedoborów, o którym mowa w art. 44 ust. 3 wytycznych dotyczących bilansowania
energii elektrycznej. Mechanizm zostanie zaprojektowany w celu zapewnienia sumatora cen do cen energii na rynku bilansującym, zmieniających się w
zależności od wysokości marży rezerwowej w polskim systemie. Obliczenie sumatora ceny będzie oparte na wartości utraconego obciążenia (VoLL) i
prawdopodobieństwie utraty ładunku (LoLP), zapewniając, że kiedy rezerwy zostaną wyczerpane (tj. Nie będzie już dostępnych rezerw, które mogą zostać
aktywowane przez OSP) nierównowaga ceny rozliczeniowe nie są niższe niż cena maksymalna ustalona zgodnie z art. 54 ust. 1 Rozporządzenia Komisji nr
2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi
(Dz.Urz.UE.L Nr 197, str. 24). Będzie to bez uszczerbku dla stosowania przez Polskę środków zapobiegających sprawowaniu władzy rynkowej i zachowaniu
strategicznym.

 DSR będzie uprawniony do uczestnictwa w hurtowych rynkach energii elektrycznej (w tym w przeddzień i w ciągu dnia), a także w rynku bilansującym i
będzie traktowany w podobny sposób, jak inni uczestnicy rynku i dostawcy usług bilansujących. DSR może być reprezentowany indywidualnie lub za
pomocą agregatorów.

 następujące mechanizmy (środki z płatnością za dostępność, które są już stosowane do wspierania OSP w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw)
zostaną zniesione:

• Interwencyjna Rezerwa Mocy - IRZ);
• Operacja interwencyjna (Praca interwencyjna - PI);
• Gwarantowany Program Interwencyjny DSR - Gwarantowany

Program DSR - IP DSR;
• Operacyjna rezerwa mocy (Operacyjna rezerwa mocy - ORM).

art. 54 ust. 1 Rozporządzenia Komisji nr 20015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r.
W terminie 18 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wszyscy NEMO, we
współpracy z odpowiednimi OSP, opracują wniosek dotyczący ustanowienia jednolitych
maksymalnych i minimalnych cen rozliczeniowych, które należy stosować we wszystkich
obszarach rynkowych uczestniczących w jednolitym łączeniu rynków dnia bieżącego. Wniosek
uwzględnia szacunkową wartość straconego obciążenia. Wniosek podlega konsultacjom zgodnie
z art. 12.



III. Plan reform rynku energii elektrycznej

Realizacja reformy rynku energii elektrycznej w obszarze legislacyjnym (regulacyjnym)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Nr projektu UC17

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów: I kwartał 2020 r.



III. Plan reform rynku energii elektrycznej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 
– rozwiązania przyjęte w projekcie ustawy

Umożliwia się wykonanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego
wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, w tym ogólne zasady głosowania w sprawie decyzji
dotyczących wniosków przygotowywanych przez wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej;

Stwarza się podstawę prawną dla rekuperacji energii elektrycznej wprowadzonej do sieci trakcyjnej w następstwie hamowania pojazdów oraz
odbioru energii elektrycznej przez punkt ładowania z pojazdu elektrycznego

Wprowadza się obowiązek opracowywania przez operatora systemu magazynowania instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji magazynowej

Nabór na Prezesa URE będzie przeprowadzał zespół powołany przez Ministra Energii; Prezes URE będzie wykonywał swoje zadania przy pomocy
dwóch Wiceprezesów URE;

Prezes URE będzie organem właściwym do uznawania kwalifikacji osób wykonujących prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach
energetycznych nabytych w państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich EFTA; wszystkie świadectwa
kwalifikacyjne oraz wpisy do rejestru świadectw kwalifikacyjnych będą tracić ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania lub dokonania wpisu w
rejestrze świadectw kwalifikacyjnych



III. Plan reform rynku energii elektrycznej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 
– rozwiązania przyjęte w projekcie ustawy

Prezes URE będzie mógł cofnąć koncesję w przypadku wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec przedsiębiorstwa
energetycznego decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów;

Wprowadza się podstawy prawne dla funkcjonowania zamkniętych systemów dystrybucyjnych;

Wprowadza się kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwojumagazynów energii elektrycznej;

Dokonuje się zmian w zakresie przepisów regulujących politykę energetyczną państwa w sposób pozwalający na elastyczne kształtowanie formuły
dokumentu;

Doprecyzowuje się przepisy dotyczące stosowania taryfy dotychczasowej przez przedsiębiorstwo energetyczne (art. 47 PE) oraz zmienia się miejsce
publikacji taryf dla ciepła z dziennika wojewódzkiego na Biuletyn URE;



III. Plan reform rynku energii elektrycznej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 
– rozwiązania przyjęte w projekcie ustawy

Wprowadzono środki mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom niektórych sprzedawców wprowadzając zakazu zawierania umów
sprzedaży paliw gazowych i energii elektrycznej poza lokalem przedsiębiorstwa;

Umożliwia się prowadzenie postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów (ADR - z ang. alternative dispute resolution) osobom
zajmującym się obsługą Koordynatora;

Szczegółowo uregulowano kwestię zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich, mogących powstać wskutek
niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją;

Doprecyzowano definicję uczestnika rynku (włączając jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) oraz przepisy karne w zakresie
REMITu zgodnie z uwagami Prezesa URE;

Sprzedawca paliw gazowych lub energii elektrycznej został zobowiązany do zapewnienia publicznego dostępu aktualnego stanu prawnego
związanego z prawami konsumenta energii;



III. Plan reform rynku energii elektrycznej

Znak towarowy OSD będącego częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo nie będzie mógł wprowadzać w błąd co do odrębnej tożsamości
sprzedawcy będącego częścią tego samego przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo;

Wprowadza się zmiany w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych w zakresie programu budowy stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć w
zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci niezbędnych do przyłączenia tych stacji oraz obowiązku zapewnienia przez jednostki samorządu
terytorialnego, aby odpowiednia liczba pojazdów napędzanych gazem ziemnym bądź energią elektryczną była wykorzystywana do realizacji zadań
publicznych;

Wprowadza się systemowe rozwiązania w zakresie systemu inteligentnego opomiarowania polegające na obowiązku instalacji do dnia 31 grudnia
2028 r. liczników zdalnego odczytu skomunikowanych z systemem zdalnego odczytu w punktach pomiarowych stanowiących co najmniej 80 %
łącznej liczby punktów pomiarowych u odbiorców końcowych przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV należących do
tego operatora, zgodnie z harmonogramem określonym w ustawie (określonych dalej jako system pomiarowy) oraz na powołaniu Operatora
Informacji Rynku Energii którego rolą będzie utworzenie i rozwój centralnego systemu informacji rynku energii. Obecny projekt ustawy dokonuje
rozdziału przepisów dotyczących systemu pomiarowego i centralnego systemu informacji rynku energii. Podział ten odpowiada podziałowi
odpowiedzialności tych dwóch zakresów: odpowiedzialność za system pomiarowy jest przypisana do operatorów systemów elektroenergetycznych,
przede wszystkim do operatorów dystrybucyjnych, natomiast obowiązki związane z utworzeniem operatora informacji rynku energii i centralnego
systemu informacji rynki energii dotyczą wszystkich użytkowników systemu elektroenergetycznego, w szczególny obowiązek spoczywa na
operatorze systemu przesyłowego elektroenergetycznego, który będzie pełnił rolę operatora informacji rynku energii.

Wzmacnia się kompetencje nadzorcze Prezesa URE nad rynkiem paliw ciekłych w celu zapobiegania sygnalizowania przez ten organ nieprawidłowościom;
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