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LOKALIZOWANIE ELEKTROWNI JĄDROWYCH W POLSCE

Studia lokalizacyjne zmierzające do wyboru lokalizacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej
o mocy około 2000 MW rozpoczęte zostały w Energoprojekcie - Warszawa w 1965 roku.
Poszukiwania lokalizacyjne koncentrowały się w północnych obszarach kraju, głównie w
rejonie nadmorskim Hel - Ustka i w rejonie dolnej Wisły. Na obszarach tych wytypowano i
przeanalizowano kilkanaście lokalizacji elektrowni jądrowej (EJ). W wyniku kilkuletnich
studiów i badań wybrano w grudniu 1972 r. lokalizację pierwszej EJ nad jeziorem
Żarnowieckim.

Podjęto następnie studia lokalizacyjne dla następnych elektrowni jądrowych. Komisja
Planowania przy Radzie Ministrów wydała w lipcu 1984 roku wskazania lokalizacyjne dla
drugiej EJ w dwóch wariantach lokalizacyjnych:
1) lokalizacja Warta - na terenie wsi Klempicz w województwie pilskim,
2) lokalizacja Karolewo-Skoki - w województwie dawnym włocławskim nad zbiornikiem

wodnym Włocławek.

Na podstawie wyników studiów i badań (prowadzonych przy udziale specjalistycznych
przedsiębiorstw badawczych, biur projektowych, wyższych uczelni i instytutów naukowych),
uzyskanych opinii i uzgodnień oraz orzeczenia specjalistów radzieckich o przydatności
lokalizacji do budowy elektrowni jądrowej z reaktorami WWER-1000, podjęta została przez
Wojewodę Pilskiego w czerwcu 1988 r. decyzja o ustaleniu lokalizacji drugiej EJ Warta w
miejscowości Klempicz. Przed podjęciem tej decyzji lokalizacja Warta została pozytywnie
zaopiniowana przez Prezydium Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Prezydium
Rządu.

Zbiór potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowych w Polsce

Problemy i kontrowersyjne opinie zespołów specjalistów, jakie pojawiły się w trakcie prac nad
wyborem lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej, spowodowały zalecenie Prezydium byłej
Komisji Planowania przy Radzie Ministrów opracowania zbioru potencjalnych lokalizacji
elektrowni jądrowych z uwzględnieniem całego obszaru Polski. Prace prowadzone były w
latach 1988 - 1990 przez zespół specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki i techniki,
pod kierunkiem prof. J. Kołodziejskiego, zorganizowany przy Politechnice Gdańskiej oraz
przez BSiPE Energoprojekt Warszawa. Do koordynowania tych prac powołany został przez
Ministra Przemysłu w październiku 1988 roku zespół złożony z przedstawicieli wielu
ministerstw i instytucji naukowych, w tym: Państwowej Agencji Atomistyki, Polskiej Akademii
Nauk i Centralnego Urzędu Planowania. W grudniu 1990 roku wykonane zostało przez
BS i PE Energoprojekt Warszawa opracowanie, w którym zaproponowano 29 potencjalnych
terenów lokalizacji elektrowni jądrowych (spełniających ówczesne kryteria lokalizacyjne) do
dalszych studiów i analiz lokalizacyjnych. Dalsze prace nad tworzeniem zbioru lokalizacji
elektrowni jądrowych nie zostały jednak podjęte ze względu na rozpoczętą restrukturyzację
gospodarki narodowej, co wpłynęło na radykalne zmiany programu rozwoju energetyki, w tym
energetyki jądrowej.
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PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW TECHNIKI JĄDROWEJ

Pierwsze kontakty BSiPE Energoprojekt Warszawa z obiektami techniki jądrowej sięgają
drugiej połowy lat pięćdziesiątych, kiedy to pracownie branżowe brały udział w projektowaniu
węzłów uzupełniania i oczyszczania chłodziwa oraz elementów gospodarki dźwigowo -
transportowej pierwszego polskiego reaktora jądrowego EWA w Instytucie Badań Jądrowych
w Świerku. Do 1971 r. działalność Energoprojektu ograniczała się do prac studialnych
i lokalizacyjnych, prowadzonych przez kilkuosobowy zespół w pracowni studialnej. Zakres
prac powiększył się znacznie w 1971 r. wraz z przejęciem grupy projektantów z Biura Studiów
i Projektów Techniki Jądrowej Proatom. Wraz z tą grupą przejęta została końcowa faza
projektowania reaktora badawczego MARIA w Świerku. Nadzorowano prace montażowe do
chwili uruchomienia obiektu w 1974 r. Przejęto także niewielkie co do zakresu prace
projektowe nad reaktorem badawczym UR -100 dla uczelni krakowskich. Stworzona
z pracowników BSiPE Energoprojekt i BSiPTJ Proatom Pracownia Inżynierii Reaktorowej
oprócz prac nad reaktorem MARIA, zajmowała się koordynacją problemu węzłowego 04.1.
„Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach cieplnych z reaktorami jądrowymi" oraz
wykonaniem prac studialnych mających na celu przygotowanie projektowania elektrowni
jądrowych. W 1971 roku rozpoczęto projektowanie cyklotronu ciężkich jonów U-200 dla
Instytutu Fizyki w Warszawie, a w 1975 r. projektowanie, na podstawie umowy
międzynarodowej Stanowiska Badawczo-Modelowego Elektrowni Jądrowej (SBM EJ) na
reaktorze MARIA (przeznaczonego do badania procesów awaryjnych w reaktorach wodnych
ciśnieniowych WWER) w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku. SBM EJ zostało
zmontowane, ale ostatecznie nigdy nie było w pełni uruchomione ani w całości wykorzystane,
co wynikało zarówno z rezygnacji z programu jądrowego w kraju, braku zainteresowania
producentów reaktorów i paliwa jądrowego z zagranicy na wykonywanie badań w Polsce, jak
i z braku środków budżetowych na prace badawcze z tej dziedziny.

Po bardzo długim, rozpoczętym jeszcze w październiku 1978 r, (kilkakrotnie
wstrzymywanym ze względu na brak środków budżetowych), procesie budowy przekazano do
eksploatacji w grudniu 1996r - budynek A cyklotronu U-200P w Środowiskowym
Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego, wraz z samym cyklotronem,
instalacjami technologicznymi i wyposażeniem. Cyklotron pomyślnie uruchomiono i na
początku 1997 r. otrzymano pierwszą wiązkę przyspieszonych jonów. W marcu 1998 r.
oddano do użytku budynek B - zaplecze dydaktyczno-administracyjno-biurowe obiektu, a w
1999r. pozostałe budynki C, D i E obejmujące część recepcyjno-hotelową laboratorium i
główne wejście. W marcu 1999 r. cały obiekt został przekazany do użytkowania
Uniwersytetowi Warszawskiemu. BSiPE Energoprojekt Warszawa przez wszystkie te lata
pełniło funkcję generalnego projektanta obiektu.

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

Energoprojekt niemal od pierwszych lat istnienia brał udział w realizacji prac badawczo-
rozwojowych oraz koordynował problemy: rządowe, węzłowe i branżowe dot. źródeł
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. W ramach prac studialnych wykonano
opracowania z zakresu: określania kryteriów lokalizacyjnych dla obiektów jądrowych, wyboru
lokalizacji obiektów techniki jądrowej, projektów aktów normatywnych z dziedziny energetyki
jądrowej, unieszkodliwiania i składowania odpadów promieniotwórczych, wdrażania systemu
zapewnienia jakości projektowania, dostaw, odbiorów i realizacji, oceny zasobów wodnych
kraju z punktu widzenia zapotrzebowania i możliwości ich wykorzystania dla potrzeb
chłodzenia EJ, połączone z badaniami modelowymi zbiorników wodnych.
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ENERGETYKA JĄDROWA

Rozpoczęcie w kwietniu 1977 r. we współpracy z radzieckim biurem projektowym
"Atomtiepłoelektroprojekt" (ATEP) Leningrad opracowywania Założeń Techniczno-
Ekonomicznych (ZTE) dla EJ Żarnowiec było punktem zwrotnym w działalności Biura
w zakresie energetyki jądrowej. ZTE zakończone w 1978 r. i zatwierdzone przez Ministra
Energetyki i Energii Atomowej w końcu listopada 1979 r zakładały realizację w latach 1981-
1990 pierwszego etapu budowy EJ Żarnowiec, obejmującego dwa bloki o mocy 440 MW
każdy. Decyzją Ministerstwa Górnictwa i Energetyki powołano Generalnego Projektanta EJ
Żarnowiec, którym zostało BSiPE Energoprojekt Warszawa. Prace wstępne i projektowe były
wykonywane przez 37 organizacji naukowo-badawczych i projektowych pod nadzorem i przy
pełnej koordynacji Generalnego Projektanta. Szczególny nacisk w Energoprojekcie położono
na poprawianie, w procesie adaptacji, dostarczanej przez ATEP - Leningrad, dokumentacji
części jądrowej obiektu. Zwracano uwagę na dobór materiałów i zachowanie wymagań
bezpieczeństwa. BSiPE Energoprojekt Warszawa dostosowało organizację biura do
otrzymanych zadań, przez powołanie specjalnego pionu do spraw jądrowych. Generalny
Projektant dysponował specjalną komórką ds. sprawdzania jakości dokumentacji, co
procentowało minimalnymi zmianami w dokumentacji podczas budowy. Zorganizowano na
szeroką skalę szkolenia kadry inżynieryjno-technicznej przez kierowanie pracowników na
specjalistyczne studia podyplomowe oraz staże zagraniczne, jak również współorganizowano
wszelkiego rodzaju sympozja i konferencje krajowe - także z udziałem specjalistów
zagranicznych. Budowę EJ Żarnowiec rozpoczęto w 1982 r., w 1983 r. po wmurowaniu
kamienia węgielnego rozpoczęto budowę budynku reaktora i maszynowni. Jednak w kwietniu
1986 r. miała miejsce katastrofa w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej — uaktywniła ona
działania przeciwników rozwoju energetyki jądrowej w świecie i w Polsce. Jeszcze w 1986 r.
opracowano ZTE dla II etapu budowy EJ Żarnowiec i kontynuowano prace nad kolejnymi
etapami projektowania - projektem technicznym i branżowymi projektami wykonawczymi.
Związane z tym nadzory autorskie na budowie trwały do 1989 r. - tj. do czasu decyzji
najpierw o wstrzymaniu budowy a następnie zaniechaniu tej inwestycji i ostatecznie o
postawieniu EJ Żarnowiec w budowie w stan likwidacji.

Decyzja o zaniechaniu programu rozwoju energetyki jądrowej w kraju podjęta w wyniku
nacisku opinii społecznej doprowadziła w efekcie do wstrzymania prac projektowych w tym
zakresie i zmiany profilu usług świadczonych przez Energoprojekt. Jeszcze w 1994 r.
Projektanci z BSiPE Energoprojekt Warszawa brali udział w pracach Zespołu Ekspertów
powołanych przez Ministra Przemysłu i Handlu w celu oceny przydatności lokalizacji byłej EJ
Żarnowiec w budowie dla nowej elektrowni jądrowej.

POTENCJAŁ I MOŻLIWOŚCI „ENERGOPROJEKTU - WARSZAWA" S. A.

Pół wieku działalności Firmy to dostatecznie długi okres czasu aby móc zweryfikować
i potwierdzić skalę naszych dokonań w zakresie studiów, projektowania i udziału w realizacji
tak ważnej dziedziny gospodarki jaką jest energetyka. Zaprojektowane w Energoprojekcie -
Warszawa obiekty energetyczne są świadectwem rozwoju myśli technicznej, doświadczenia i
kompetencji naszej kadry inżynierskiej, są dowodem, że poziom naszych rozwiązań
projektowych nie odbiega od rozwiązań światowych. Osiągnięcia Energoprojektu-Warszawa
to dorobek twórczy ludzi, fachowców o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, którzy
stanowią największą wartość i kapitał naszej firmy.

„ENERGOPROJEKT-WARSZAWA" S.A. przejmując wszystkich pracowników z byłego
BSiPE Energoprojekt w Warszawie posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-
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techniczną, doświadczonych projektantów oraz pracowników nadzoru autorskiego
i inwestorskiego. Licząca ok. 300 pracowników załoga, w tym - ponad 175 inżynierów,
posiada duże umiejętności i bogate doświadczenie w wykonywaniu zaawansowanych
projektów wielobranżowych, z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi wspomagania
komputerowego CAD, w układzie 3D. Biuro posiada 180 stanowisk komputerowych oraz
szeroki pakiet oprogramowania dla wszystkich branż.

Wysoki poziom opracowań związanych z ochroną środowiska (operaty wodno-prawne
i ochrony powietrza, ocen oddziaływania na środowisko zakładów energetycznych
i przemysłowych) zapewniają biegli z listy Ministra Ochrony Środowiska.

Posiadamy również licencjonowanych audytorów dla potrzeb audytów energetycznych
i systemu jakości ISO 9000.

„ENERGOPROJEKT - WARSZAWA" S.A. istnieje już ponad 50 lat. Około 85% mocy,
zainstalowanej w polskiej energetyce wodnej, zaprojektowane zostało w naszej firmie.
Zaprojektowaliśmy, dla potrzeb energetyki krajowej i zagranicznej, budowę
w elektrowniach oraz elektrociepłowniach, ponad 200 bloków energetycznych, kotłów
i turbozespołów, różnych typów i wielkości, o łącznej mocy ponad 21 000 MW.

Większość dużych krajowych systemów ciepłowniczych zrealizowano według naszych
koncepcji i projektów. Jesteśmy również wiodącą, w skali kraju, firmą projektującą
kompleksowo obiekty dla energetyki wodnej. Ta strefa działalności obejmuje nowe obiekty na
istniejących lub projektowanych stopniach wodnych oraz modernizację, odbudowę i remonty
elektrowni w pełnym zakresie.

„ENERGOPROJEKT - WARSZAWA" S.A. jest obecnie niezależną, całkowicie prywatną
firmą świadczącą usługi dla krajowych i zagranicznych klientów, z energetyki zawodowej,
przemysłowej oraz komunalnej, w zakresie: usług konsultingowych, kompleksowego,
wielobranżowego projektowania oraz generalnej realizacji inwestycji.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Nasze Biuro realizuje politykę projakościową, której podstawowym celem jest zapewnienie
naszym Klientom maksymalnych korzyści i ciągłej satysfakcji ze świadczonych przez nas usług
w dziedzinie projektowania, usług konsultingowych i realizacji inwestycji, utrzymanie
wysokiego merytorycznego poziomu usług, terminowe realizowanie prac i spełnianie
wymagań, potrzeb i oczekiwań dotychczasowych Klientów oraz zdobycie nowych rynków
i Klientów, przy zapewnieniu efektywności ekonomicznej funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Byliśmy drugim polskim biurem projektowym, które uzyskało międzynarodowy certyfikat
Systemu Jakości na zgodność z normą ISO 9001:1994. Ważność certyfikatu Systemu
Zarządzania Jakością została w kwietniu 1999r. przedłużona na następne trzy lata, tj. do
kwietnia 2002 roku. Rozpoczynając „drugą pięćdziesiątkę" intensyfikujemy prace nad
doskonaleniem systemu jakości, podnoszeniem świadomości jakościowej naszej Załogi, w
trosce o Klienta tak zewnętrznego jak i wewnętrznego, wdrażamy elementy TQM -
zarządzania poprzez jakość.
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OFERTA ŚWIADCZONYCH USŁUG

„ENERGOPROJEKT - WARSZAWA" SA wdraża z powodzeniem nowoczesne
proekologiczne technologie dotyczące układów gazowo - parowych, instalacji
odsiarczania spalin, budowy kotłów fluidalnych i, po raz pierwszy w Polsce, bloków
energetycznych na parametry nadkrytyczne w El. Bełchatów II - 1 x 833 MW i El. Pątnów - 1
x 460 MW. Mamy już swój udział w projektowaniu pierwszej uruchomionej elektrociepłowni z
blokiem gazowo - parowym w Gorzowie. Prowadzimy prace konsultingowo - projektowe
dotyczące budowy bloków gazowo - parowych w elektrociepłowni Lublin - Wrotków,
Rzeszów i Zielona Góra. Wykonaliśmy również studia dotyczące możliwości i celowości
budowy w Polsce elektrowni gazowo - parowej o dużej mocy elektrycznej rzędu 2000 MW o
sprawności 59 -̂  60 % przy zużyciu energii na potrzeby własne ~ 1,5%. Podjęliśmy prace przy
wdrażaniu nowych źródeł odnawialnych (elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe, itd.) oraz
nowych źródeł tzw. rozproszonych.

W zakresie usług konsultingowych oferujemy przygotowanie i organizację przedsięwzięć
inwestycyjnych oraz koordynację i profesjonalne monitorowanie przebiegu cyklu
inwestycyjnego w zakresie nowych obiektów energetycznych oraz przebudowy, rekonstrukcji
lub rozbudowy istniejących elektrowni, elektrociepłowni i systemów ciepłowniczych.
Oferta naszych usług obejmuje, m.in.:
• specjalistyczne opracowania w fazie analiz i studiów (opportunity study, feasibility study),

koncepcji programowo-przestrzennych i innych ekspertyz,
• doradztwo w zakresie wyboru organizacji i optymalnego scenariusza realizacji inwestycji,
• kompleksową obsługę procedur przetargowych, a w szczególności:

- rekomendowanie optymalnego trybu zakupu, dostaw i usług
- doradztwo w zakresie wyboru trybu przetargu
- prowadzenie, w imieniu Inwestora, korespondencji z oferentem
- profesjonalną ewaluację ofert pod względem techniczno - ekonomicznym
- prowadzenie dokumentacji formalnej przetargu, wymaganej ustawą

o zamówieniach publicznych,
• opracowanie profesjonalnych zapytań ofertowych na dostawę układów technologicznych

i kompletnych instalacji (np. instalacje odsiarczania spalin, bloki gazowo - parowe),
• prowadzenie negocjacji kontraktowych z dostawcami krajowymi i zagranicznymi,
• opracowanie materiałów oraz dokumentów kontraktowych w części handlowej

i technicznej,
• pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu" oraz doradcy ekonomiczno-finansowego

Inwestorów w zakresie efektywności inwestycji,
• analizy ekonomiczno-finansowe wg zasad obowiązujących w krajach zachodnich oraz

dowolnym układzie wymaganym przez banki, w tym również Bank Światowy (metodologia
UNIDO),

• opracowanie wniosków do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie taryf na
energię elektryczną i cieplną,

• współpracę z Inwestorami w zakresie monitoringu i controlingu finansowego
w okresie realizacji projektu i spłat zaciągniętych zobowiązań,

• opracowanie kosztorysów: ofertowych, powykonawczych i inwestorskich oraz zestawień
nakładów inwestycyjnych,

• opracowanie ofert oraz dokumentów dotyczących kontraktów długoterminowych
z PSE S. A., na dostawę mocy i energii elektrycznej oraz usług systemowych,

• master plany, projekty założeń i planów zaopatrzenia w czynniki energetyczne (ciepło,
energia elektryczna, gaz) miast i gmin wg wymagań Prawa Energetycznego.
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Wykonywane analizy ekonomiczno-finansowe przedstawiają inwestorom, promotorom
i finansującym projekt, niezbędne informacje potrzebne do decyzji, czy podjąć się
przedsięwzięcia inwestycyjnego, a także czy i w jaki sposób je sfinansować. Obejmują one
oszacowanie, analizę i wycenę niezbędnych nakładów projektu, wytwarzanych produktów oraz
przyszłych korzyści netto wyrażonych w kategoriach finansowych. Wykorzystuje się w tym
celu następujące metody:
• analizę wiarygodności danych projektu,
• analizę struktury prognozowanych kosztów i przychodów w celu określenia zmiennych

krytycznych,
• określenie i ocenę rocznych oraz skumulowanych korzyści finansowych netto, wyrażonych

jako rentowność, efektywność i zyski z inwestycji,
• uwzględnienie czynnika czasu do cen, kosztów kapitału i decyzji podejmowanych w

warunkach rentowności.
„Energoprojekt - Warszawa" był na początku wprowadzania w naszym kraju gospodarki
rynkowej jednym z pierwszych biur projektowych, które wdrożyły zorientowane rynkowo
metody oceny projektów inwestycyjnych. Byliśmy doradcą ekonomicznym Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S. A. obok takich firm jak Coopers & Lybrand i CG/HAGLER,
BAILLY INC. Współpraca z tymi firmami zaowocowała oficjalnym zaakceptowaniem metod
analitycznych stosowanych w „Energoprojekcie -Warszawa" S.A. przez Centralę w Londynie
firmy Coopers & Lybrand. Energoprojekt - Warszawa" jako generalny projektant większości
elektrowni i elektrociepłowni w naszym kraju stał się ich doradcą ekonomiczno -finansowym
w zakresie zawierania kontraktów długoterminowych dostawy mocy i energii elektrycznej do
PSE S.A. oraz wycen majątku obiektów energetyki zawodowej, występował także w roli
koordynatora wycen z ramienia Ministra Przemysłu.

Obecnie „Energoprojekt - Warszawa" S.A. dysponuje wysoce kompetentnym Zespołem
Analiz Techniczno Ekonomicznych uzbrojonym w lokalną sieć komputerową, złożoną
z komputerów osobistych najnowszej generacji. Bazy danych gromadzone w Biurze od
kilkudziesięciu lat łącznie z nowoczesnym oprogramowaniem i wykwalifikowaną kadrą
pozwalają na wykonywanie opracowań z zakresu analiz ekonomiczno - finansowych i
kosztowych na najwyższym poziomie. Opracowywane analizy oprócz kryteriów czysto
ekonomicznych, takich jak: ocena płynności finansowej, ocena struktury kapitału oraz ocena
efektywności zainwestowanego kapitału ujmują:
- bezpieczeństwo i pewność dostawy oferowanej energii elektrycznej i cieplnej,
- potrzeby systemu elektroenergetycznego kraju, jak i rynków lokalnych,
- wykonalność techniczną oraz finansową projektów.

Usługi projektowe dla energetyki „klasycznej" obejmują:
• kompleksowe projektowanie elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni dla energetyki

zawodowej, przemysłowej i komunalnej,
• kompleksowe projektowanie elektrowni wodnych,
• przygotowanie dokumentacji projektowej dla wszystkich etapów procesu inwestycyjnego

w oparciu o ustawy: „prawo budowlane" i „o zagospodarowaniu przestrzennym",
• rozbudowę ciepłowni i elektrociepłowni w oparciu o bloki gazowo - parowe,
• projektowanie źródeł energetyki rozproszonej (siłownie Diesla, turbiny gazowe, układy

skojarzone wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej),
• kompleksowe rozwiązywanie problemów unieszkodliwiania i bezpiecznego składowania

odpadów energetycznych oraz przemysłowych,
• kompleksowe projekty składowisk odpadów paleniskowych i odpadów z procesów

odsiarczania spalin, z uwzględnieniem modelowania wpływu na powietrze i wody
podziemne oraz wyznaczaniem zasięgu i projektowaniem zagospodarowania stref
ochronnych,
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• rozwiązywanie problemów gospodarki wodno - ściekowej w zakładach energetycznych,
• programowanie rozwoju energetyki i ciepłownictwa.

Biorąc pod uwagę 50-łetnie doświadczenie „Energoprojektu - Warszawa" przy
projektowaniu techniczno - ekonomicznym elektrowni jądrowych (EJ Żarnowiec w fazie
realizacji, EJ Warta w fazie koncepcji) oraz obiektów energetyki klasycznej można mieć
nadzieję i pewność, że powierzenie mu współprojektowania energetyki jądrowej spełni
wszelkie oczekiwania stron uczestniczących w tym przedsięwzięciu, o ile decyzje w tej sprawie
nie ulegną dalszym odroczeniom, co zaowocuje naturalnym odpływem kadry mającej jeszcze
doświadczenie w tej dziedzinie.
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