
Prowadzacy instalacje: 
P4 Sp. z o. o. 
ul. Tasmowa 7 
02 - 677 Warszawa 

Adres do korespondencii: 
P4 Sp. z o. o. 
ul. Tasmowa 7, 
02-677 Warszawa 

Sprawe prowadzi: 

Warszawa, 2020·10-02 

Urz~d Miasta t.odzi 

Wydziaf Ochrony Srodowiska i Rolnictwa 

dotyczy stacji bazowej telefonii kom6rkowej operatora P4 Sp. z o. o. LOD1211 A 

Zgodnie z wymogami Rozporzqdzenia Ministra $rodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie z~oszenia 
instalacji wytwarzajqcych pola elektromagnetyczne (OZ. U. 2010 Nr 130 poz. 879) , Rozporzctdzenia 
Ministra $rodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzaj6w instalacji, kt6rych eksploatacja wymaga 
zgloszenia (t. jedn. OZ. U. 2019, paz. 1510) oraz na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony 
srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 L, P4 Sp. z o. o. z siedzib .. w Warszawie przedldada informacj~ 0 
zmianie danych w instalacji wytwarzajctcej pole elektromagnetyczne znajdujClcej si~ w lokalizacji: 

93-408 t..6dt, 3-go Maja 64/66 , gm. t..6dt, pow. t..6dt 

Zmiana jest nieistotna, gdyi: uwzgl~dniajctc rozszerzonq niepewnosc pomiarowq oraz poprawki 
wymagane przepisami pkt. 7 Za1ctcznika do Rozporzctdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. W 

sprawie sposob6w sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziom6w p61 elektromagnetycznych w 
srodowisku, nie wyst~puje przekroczenie progu 60% wartosci tych poziom6w w miejscach dost~pnych 
dla ludnosci okreslonych zgodnie z Art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz zgodnie z 
Rozporzctdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziom6w pOI 
elektromagnetycznych w srodowisku (Oz. U 2019, poz. 2448). 

przedlotenie informacji a zmianie nieistotnej dokonane zostaje w trybie art. 152 ust 7 pkt. 3 ustawy 
Prawo ochrony srodowiska - informacje na temal zmiany parametr6w okresfone sCI w jedynym 
formularzu przewidzianym przez przepisy wykonawcze. 

Za~czniki: 

1) Formularz aktualizacyjny instalacji 

• 
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AKTUALlZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ 
I. Wypetnia podmiot prowadz<\cy instalacj~ dokonuj<lcy j ej zgfoszenia 
1.Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wtasciwego do przyj~cia zgtoszenia 
Urzqd Miasta tadz; 
Wydziaf Ochrony Srodowiska i Rolnictwa 
AI, Pilsudskiego 100 
92-236<6dt 
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzqcego instalacj~ 
LOD1211 A (zgloszenie nr 3) 

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiat6w i wojew6dztw), na kt6rych terenie znajduje sifi! 
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytoria lnych, na kt6rych terenie znajduje sj~ instalacja. 
woj. tOOZKIE 2.1.10 (TERYT: 10) (KTS: 10051000000000), pow. t6dt 4.1.10.16.61 (TERYT: 1061) (KTS: 
10051011661000), gm. t6dt 5.1 .10.16.61.01.1 (TERYT: 1061011) (KTS: 10051011661011) 
4. Oznaczenie prowadzctcego instalacj~ , jego adres zamieszkania lub siedziby 
P4 Sp. z.o,o., ul Ta~mowa 7. 02-677 Warszawa 
5. Adres zakfadu, na kt6rego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 
93-408 t6dt, 3-go Maja 64166, gm. t6dt, pow. t6dt 
6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatqcznikiem nr 2 rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w 
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzaj"lcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). 
fnstafacja radiokomunikacyjna, kt6raj mac promieniowana izotropowo wynosi nie mniej nit 1SW. emitujqca pola 
elektromagnetyczne 0 cZflstatliwo$ciach ad 30 kHz do 300 GHz. 
7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos(: produkcji tub wielkost swiadczonych ustug. 
Uslugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wiefko$6 $wiadczonych uslug: uslugi telekomunikacyjne 
dla ilo$ci do 2000 utytkownik6w jednocze$nie. 
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) 
Wszyslkie dni tygOOnia, 24 gOOziny na dobfl. 

9. Emisja pola elektromagnetycznego 0 r6wnowatnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) 
poszczeg61nych anten: 
Antena Sektorowa 11_GLT: 8472W 
Antena Sektorowa 12_NV: 8804W 
Antena Sektorowa 13_H: 10121W 
Antena Sektorowa 21_DLT: 8472W 
Antena Sektorowa 22_NV: 7800W 
Antena Sektorowa 23_H: 10121W 
Antena Sektorowa 31_GLT: 8472W 
Antena Sektorowa 32_NV: 8804W 
Antena Sektorowa 33_H: 10121W 
Antena Sektorowa 41_LV: 8804W 
Antena Sektorowa 42_GNT: 8472W 
Antena Sektorowa 43_H: 10121W 
Radiolinia RL 1: 7079W 
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji 
Insta/acja ogranicza wielko$6 emisji w spos6b automatyczny do warto$ci nie wifilkszych nit niezb~ne do 
zapewnienia obs/ugi utytkownik6w sieci. Metoda zgodna z zasadq dzialania systemu lelefonii kom6rkowej 

okre$lona odpowiednimi normami. • 
11 . Informacja czy stopier'l ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowi¥uj"lcymi przepisami 

Konstrukcja stacji ogranicza wielko$t emisji, lak to obowiqzujqce przepisy ; nonny dOtyCZqC8 p61 

elektromagnetycznych sEl zachowane. 
12. Szczeg~owe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w za/etczniku 2 do 

rozporzetdzenia 
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PLAY 

LP 1. Wsp6trz~dne geograficzne anten instalacji: 
Antena Sektorowa 11_ GL T: (19"27'20. S"E, S1" 42'S3. B"N) 
Antena Sektorowa 12_NV: (19"27'20.S"E,S1 "42'S3.B"N) 
Antena Sektorowa 13_H: (19"27'20.S"E,S1 "42'S3.B"N) 
Antena Sektorowa 21_DLT: (1p·27'20.5 8E,51·42'53.S-N) 
Antena Sektorowa 22_NV: (19·27'20.5·E,51·42'53.8~N) 
Antena Sektorowa 23_H: (19"27'20. S"E,S1 "42'S3. B"N) 
Antena Sektorowa 3CGLT: (19"27'20.S"E,S1 "42'S3.B"N) 
Antena Sektorowa 32_NV: (19-27'20.S-E,51 -42'53.S-N) 
Antena Sektorowa 33_H: (19"27'20.S"E,S1"42'S3.B"N) 
Antena Sektorowa 41_LV: (19"27'20.S"E,S1 "42'S3.B"N) 
Antena Sektorowa 42_GNT: (19"27'20.S"E,S1"42'S3.B"N) 
Antena Sektorowa 43_H: (19"27'20.S"E,S1"42'S3.B"N) 
Radiolinia RL 1: (19·27'20.S"E,51°42'53.S-N) 

LP2. CZ'i!stotliwosc pracy instalacji: 
BOOMHz,900MHz,1BOOMHz,2100MHz,2600MHz,BOGHz 

LP3. Wysokosc srodk6w elektrycznych anten nad poziomem terenu: 

Antena Sektorowa 11_GLT: 4B,85m 
Antena Sektorowa 12_NV: 48,8Sm 
Antena Sektorowa 13_H: 49,25m 
Antena Sektorowa 21_DLT: 4B,85m 
Antena Sektorowa 22_NV: 48,85m 
Anlena Sektorowa 23_H: 49,2Sm 
Antena Sektorowa 31_GLT: 48, 85m 
Antena Sektorowa 32_NV: 48,8Sm 
Antena Sektorowa 33_H: 49, 25m 
Antena Sektorowa 41_LV: 48,85m 
Antena Sektorowa 42_GNT: 48, 85m 
Antena Sektorowa 43_H: 49,25m 
Radiolinia RL1: 49,25m 

LP4. Emisja pola elektromagnetycznego o r6wnowai.nych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) 
poszczeg61nych anten: 
Antena Sektorowa 11_GLT: 8472W 
Antena Sektorowa 12_NV: 8804W 
Antena Sektorowa 13_H: 10121W 
Antena Sektorowa 21_DLT: 8472W 
Antena Sektorowa 22_NV: 7800W 
Antena Sektorowa 23_H: 10121W 
Antena Sektorowa 31_GLT: 8472W 
Antena Sektorowa 32_NV: 8804W 
Antena Sektorowa 33_H: 10121W 
Antena Sektorowa 41_LV: 8804W 
Antena Sektorowa 42_GNT: 8472W 
Antena Sektorowa 43_H: 10121W 
Radiolinia RL 1: 7079W 
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PLAY 
LP 5. Zakresy azymut6w i kat6w pochylenia osi gt6wnych wiC\Zek promieniowania poszczeg61nych anten 

Instalacji: 

Antena Sektorowa 11_GLT: azymut 50· , pochylenie 0.12° (900MHz), pochyfenie 2-12° (1800MHz). 
pochy/enie 2-12° (2100MHz) 
Antena Sektorowa 12_NV: azymut 50· , pochylenie (J..12° (BOOMHz), pochyfenie 2-12° (1 BOOMHz), 
pochylenie 2-12° (2100MHz) 
Antena Sektorowa 13_H: azymut 50·, pochyfenie o-r (2600MHz) 
Antena Sektorowa 21_DLT: azymut 130· , pochylenie 0-12° (900MHz), pochy/enie 2-12° (1800MHz), 
pochy/enie 2-12° (2100MHz) 
Antena Sektorowa 22_NV: azymut 130· , pochy/enie 0-12° (BOOMHz). pochylenie 2-12° (1800MHz). 
pochyfenie 2-12° (2100MHz) 
Antena Sektorowa 23_H: azymut 130·, pochylenie O_go (2600MHz) 

Antena Sektorowa 31_ GLT: azymut 220" , pochyfenie 0-12" (900MHz), pochylenie 2-12· (1800MHz), 
pochylenie 2-12" (2100MHz) 

Antena Sektorowa 32_NV: azymut 220" • pochy/enie 0-12" (800MHz), pochyfenie 2-12" (1800MHz), 
pochylenie 2-12" (2100MHz) 
Antena Sektorowa 33_H: azymut 220· , pochy/enie 0-8" (2600MHz) 
Antena Sektorowa 41_ LV: azymut 315" , pochy/enie 0-12" (800MHz), pochylenie 2-12· (1 BOOMHz), 
pochylenie 2-12" (2100MHz) 

Antena Sektorowa 42_ GNT: azymut 315· , pochylenie 0-12" (900MHz), pochy/enie 2-12" (1800MHz), 
pochylenie 2-12" (2100MHz) 
Antena Sektorowa 43_H: azymut 315" , pochylenie 0-8" (2600MHz) 
Radiolinia RL1: azymut 94· +/-30·, pochy/eni'e O· 

LP 6. Dla anteny Antena Sektorowa 11_ GL T miejsca dostllpne dla ludno~ci nie znajdujf/ sill W okre~/onej we 
wskazanym ponitej rozporzf/dzeniu odleglo~ci od ~rodka elektrycznego anteny w osi jej gl6wnej wif/zki 
promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 12_NV miejsca dostcpne dla /udno~ci nie znajdujf/ siC w okre~/onej we 
wskazanym ponitej rozporzf/dzeniu odleglo~ci od ~rodka elektrycznego anteny w osi jej gl6wnej wif/zki 
promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 13_H miejsca dostcpne dla ludno~ci nie znajdujiq sifl w okre~/onej we 
wskazanym ponitej rozporzf/dzeniu odleglosci od ~rodka e/ektrycznego anteny w osi jej gl6wnej wiElzki 
promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 21_DLT miejsca dostllpne dla ludno~ci nie znajdujEl sill w okre~/onej we 
wskazanym ponitej rozporzEldzeniu odleglo~ci od srodka elektrycznago antany w osi jej gl6wnej wiElzki 
promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 22_NV miejsca dostcpne dla ludno~ci nia znajdujEl sifl w okre~lonej wa 
wskazanym ponitej rozporzEldzeniu odleglosci od ~rodka elektrycznego anteny w osi jej gl6wnej wiqzki 

promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 23_H miejsca dostllpne dla Judno~ci nie znajdujiq sifl W okres/onej we 
wskazanym ponitej rozporzEldzeniu od/eglosci od ~rodka alektrycznego anfany w osi jej gl6wnaj wiElzki 
promianiowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 31_GLT miejsca dostllpne dla ludno~ci nia znajdujf/ sifl W okras/onej we 
wskazanym ponitaj rozporzEldzeniu odleglo~ci od ~rodka e/ektrycznego antany w osi jej gl6wnej wiqzki 
promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 32_ NV miejsca dostllpne dla ludnosci nie znajdujq si~ w okre~lonej we 
wskazanym ponitej rozporziqdzeniu odleglo~ci od ~rodka eleldrycznago anteny w osi jej gl6wnej wiElzki 
promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 33_H miajsca dostcpne dla ludno~ci nia znajdujEl sifl w okreslonej we 
wskazanym ponitej rozporzEldzeniu od/eglosci od ~rodka elektrycznego anteny w osi jej gl6wnej wiElzki 

promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 41 LV miejsca dostcpne dla ludno~ci nie znajdujEl siC w okre~/onej we 
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wskazanym ponitej rozporzqdzeniu odleglo$ci od $rodka efektrycznego anteny w os; jej gl6wnej wiqzki 
promieniowania, 
Ola anteny Antena Sektorowa 42_GNT miejsca dostt;pne dla ludno$ci nie znajdujq sif/ w okre$lonej we 
wskazanym ponitej rozporze,dzeniu odleglo!ici od srodka e/ektrycznego anteny w osi jej gl6wnej wiqzki 
promieniowania, 
Ola anteny Antena Sektorowa 43_ H miejsca dostt;pne dla ludno!ici nie znajdujq sir; w okre!i/onej we 
wskazanym ponitej rozporzqdzeniu odleglosci od !irodka e/ektrycznego anteny w osi jej gl6wnej wiClZki 
promieniowania, 
a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 patdziemika 2008r. 0 

udostfjpnianiu informacji 0 !irodowisku i jego ochronie, udzia/e spoleczef/stwa w ochronie !irodowiska 
oraz 0 ocenach oddzialywania na !irodowisko, tj. ROZpofZqdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze!inia 
2019 r. w sprawie przedsir;wzit;t mogqcych znaczqco oddziafylNat na $rodowisko (Oz.U. 2019 poz. 
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsifjwzifjcfe mogqce zawsze bCldt 
mogqce pofencja/nie znaczqco oddziafylNat na $rodowisko. 

LP 7. Wyniki pomiarow poziom6w p61 eleldromagnetycznych - jako za/ijcznik (raport z pomiarow) 

13. MiejscowosC, data: Warszawa, 202()..10-02 
I m i~ i nazwisko osoby reprezentuj~cej prowadz~cego ;nstalacj~: Pod pis iest pravtjdlowy 

'?:ez 
Podpis: 

Data: 2020.10.02"14:08:41 CEST 
II. Wypemia organ ochrony srodowiska przyj muj"lcy zgfoszenie 

• 
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TELE-COM 
.p. :t <>.0 • .., PGon&ntu 

Laboratorium Badawcze '. 
TELE-COM 

ut. Jawomicka 8 
60·968 Poznan 47 
tel 616689017 
faks 61 868 56 52 

lfItloratoriurr4lu~le-<om.poznan.pl 
_.tele-com,po:;toan.pl 

AB 529 

SPRAWOZDANIE Z BADANIA 
ROZKtADU P6L ELEKTROMAGNETYCZNYCH (OS) 

NINIEJSZE SPIlAWOZDAN1E Z 6ADAN Bn. PISEMNEJ ZGODY THE-COM SP. Z 0.0. W POZNANIU MotE Bye POWIELANE TYLKO W CAlO~CI 

Obiekt: 

Lokalizacja: UI. 3 Maja 64166, 1.6di 

Data wykonania: 29.09.2020 r . 

Zespat przeprowadzaj<\cy badanie: 

Zweryfikowat 

i autoryzow .. 

Oznaczenie archiwa lne sprawozdania: 

. 

'--~=2'U=".O,,-=05"-,/1~3 1 .[ill.~12-67~61 ·OJ.o.]'D 
_~ -,-"""" 0MrII. l~ r-..."._ 

-•• Ott ..... __ "" .. m1.(OM, 

~ ----/ .. "Ot = ......... 

Egzemplarz nr 1 
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a laboratorium Badawcze TELE-COM Poznafl ~ z baWiarozkladu p6I EM_LODl211A - 0$ 

Podsumowanie zgodnosci sprawozdania i badania z wymaganiami 
metody badawczej wg zat'lcznika do rozporz'ldzenia Ministra Klimatu [2] 

Odwoianie do punktu Oeldaracja spetnienia 
Spos6b spetnienia; metody badawaej [21 Wymaganie elementu metody Uwagl 

badawczej [2] 
miejsce opisu 

Punkt Podpunkt 

1 1) Wykonano pomiary spetniono punkt 5.7 
pol sprawozdania 
elektromagnetycznych 
w mlejscach 
przewidzianych 

2) Porownano spetniono w przypadku obszaru punkt 6.1 
w przewidziany pomiarowego z poiem sprawozdanla 
spos6b wyniki o pojedynczym pasmie 
pomiar6w Cl~stotliwokJ (badanle 
z wartosciami sklada si~ z pomiarow 
dozwolonymi I kor'lcowego 

rozstrzygnl~cia, dla pola 
jednocz~stotliwoSciowego 

nle obowi'l.zuJ'I. punkty 25 
i 26 metody) 

Z U!redniono wartoki spetniono zgodnie z punktem 11 punkty 5.61 5.7 
zmierzone przed metody badawczej sprawozdania 
dokonanlem (metoda maksymalnych 
sprawdzenia wartoSci chwilowych ze 
dotrzymania sprawdzeniem 

dOpuslczalnoScI 
zastosowania) 

3 Uzyskano wartosci spetniono metodot obliczeniowot.; 
nat~zenia pola zai'lcznik nr 1. Tabela 
magnetycznego wynik6w pomiar6w 

Obliczano g~stosc zbl:dne por6wnanla prowadzone nie dotyczy 
mOC/ wed/ug E I H 

Spetniono limit dla spetniono limit jest rl~du punkty 5.1.3 i 5.1.7 
pola daleklego pojedynczych metrow od sprawozdania 

anteny 

4 Pomiary wy\conano spetniono wymog wl1gotnoSci nie punkt 4.8 
w wymaganych obowi'lzuje sprawozdania 
warunkach 
atmosferycznych 

5 1) Pomiary wykonano spetniono zgodnie z definicj<li pionu punkt 5.1.7 
w pionach pomiorowego l punktu 6 sprawozdania 
pomiarowych 

2) Rozmieszczenie spetniono jako poziomy zbliione do punkty 5.1.1, 5.1.1 i 
pion6w nie pomija dopuszczalnych przyj~to 5.1.7 sprawozdania 
miejsc, w kt6rych na obliclone wartosci 
podstawie uprzednlch przekraczaj'l.ce w danym 
obliczen stwierdzono pionie SO% wartoki 
poziomy zbliione do dopuszczalnej 
dopuszczalnych obowiotzuj'l.cej dla 

najniiszej cl~stotliwoScJ 

wyst~puj'lcej w pionie 
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Odwotanie do punktu Oeklaracja spefnienia 
metody badawaej (2J Wymaganie elementu metody Uwagi 

Spos6b spetnienia; 

Punkt Podpunkt badawaej (2J miej5(e opisu 

6 1) lokalizacja plon6w spelniono punkt 5.1.8 
okreslona za pomoc", sprawozdania 
wsp6trz~dnych 

{geogldfianych) 

2) piony na szkicu speiniono cz~sc rysunkowa 
sytuacyjnym lub sprawo zdania 
opisa ne relatywnie 

7 Przed por6wnaniem spetnlono punkt 6.1 
zpoziomami sprawozdania 
dopuszczalnyml 
{sprawdzeniem 
dotrzymanla) 
uwzgl~dniono 

poprawki pomiarowe 
maksimum 
oddziatywania 

8 Uwzgl~dnlono speiniono punkt 5.2 
maksymalne sprawozdania 
parametry pracy 

9 Pomiary grupy nie dotyczy nie wyst~powalo nie dotyczy 
urz'l.dze~ 

niepracui'l.cych 
jed noczesnie 
przeprowadzono przy 
pracy urz'l.dzen 
emituj'l.CYch pole-
o najwyiszych 
poziomach 

10 Pomiary grupy speinlono dotyczy zakresu 10+11: punkty S.2 
urz'l.dzen mogqcych 400 MHz - 300 GHz sprawozdania 
pracowac 
jednoczesnle 
przeprowadzono przy 
pracy wszystkich 
urz'l.dzer'i emituJ'l.CYch 
pole-EM 

11 (pierwsze Wysokoki pomiar6w spelnlono punkt 5.1.7 
zdanle nad pod/oiem sprawozdanla 
punktuJ w miejsGach 

dost~pnych 

Usrednienie w czasie spetniono zastosowano nle dotyczy 
pomiar6w dopuszczaln'l. metod~ 

a lternatywnq 

(drugie Usrednienle poprzez spelniono w iadnym plonie punkty 3.3.2 i 5.6 

zdanie zastosowanie maksymalna wartost sprawozdania 

punktu] maksymalnej wartosci chwilowa powi~kszona 0: 

chwilowej po - dodatni'l. niepewnosc 
sprawdzeniu warunku pomiaru 
do pusl czalnoScI - poprawek 
zastosowania tej 

pomiarowych wg 
metody punktu 7 

nie przekroczyfa wartosci 
dopuSZClalneJ - metoda 
mOgfa bye lastosowana 
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Odwotanle do punktu Deklaracja spetnienia 
SposOb speinienia; metody badawczej [2} Wymaganie elementu metody uwagi 

miejsce oplsu 
Punkt I Podpunkt badawczej [2} 

12 Zasady ustalania nie dotyczy specyficzne wymagania nle dotyCZV staeji 
kierunk6w dla staeji radiokomunikaeji 
pomiarowyeh radiokomunlkaeji ruehoweJ 

ruehowej podano 
w punkeie 19 

13 1) Pomiary wykonano na speiniono punkt 5.1.5 
kierunkaeh zbliionyeh sprawozdania 

do azymutow anteny 
instalaeji, ktora 
wywolala badanie 

Pomiary wykonano do spetniono decyduje zasada 10- punkt 5.1.4 
odlegloki wymaganej krotnosci wysokosci sprawozdanla 
pnez metod~ najwy1szeJ anteny 

radiokomunikaeji 
ruehowej dla danego 
kierunku 

2) Pomiary pny speiniono punkt 5.1.7 
usrednionym sprawozdania 
poehylenlu emis)i 
anteny z regulae)q 

Pomiary dodatkowe nle wystqpilo punkt 6.2 
uwarunkowane sprawozdania 
zmienenlem co 
najmniej 60% wartoki 
dopuszezalneJ podezas 
pomiarow 
z pochylenlem 
srednim 

Podezas pomiarow nle wystqpilo nie dotyezy 
dodatkowych 
ustawiono pochylenia 
emisji Innyeh anten 
zgodnie 
z wymaganlem 

14 Pomiary nie wystqpity obliczenla wykonane punkt 5.1.6 
w dodatkowyeh zgodnie z punktem 5.2 nle sprawozdania 
pionaeh w lokalach wskazaty na potrzeb~ 
{balkonaeh, tarasachl urzqdzanla plonow 

dodatkowyeh 

DopomiarOw nie dotyezy punkt 5.1.7 
w dodatkowyeh sprawozdania 
pionach w lokalaeh 
(balkonaeh, tarasach) 
pnystqplono po 
zawiadomleniu z 3-
dniowym 
wyprzedzenlem 
i uzyskaniu dost~pu 

Pomiary nie dotyczy punkt 5.1.7 
w dodatkowych sprawozdania 
pionach w lokalaeh 
(balkonaeh, tarasaeh) 
wykonano 19odnie 
z podanyml zasadaml 
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Odwotanie do punktu Oeklaracja spetnienia 
metody badawaej [2) Wymaganie elementu metody Uwagi 

Spos6b spetnienia; 

Punkt Podpunkt badawaej {21 
miejsce oplsu 

15 Kryterium odlegtosci nie dotyczy nle dotyczy 
dla pomiar6w wew-

n"'trzbudynkowyeh 

16 Kryteria pion6w nie dotyezy badanie wykonano dla nie dotyczy 
pomiarowyeh dla zakresu 10+11 
instalacji OF/SF 
(zakresy 6, 7 i 8) 

17 Kryteria pion6w nle dotyezy badanie wykonano dla nle dotyezy 
pomlarowyeh dla zakresu 10+11 
instalaeji KF (zakresy 8 
oraz zakres 9 do 
30 MHz) 

18 Kryteria pionOw nle dotyczy badanie wykonano dla nie dotyczy 

pomiarowyeh dla zakresu 10 
instalae]1 (radiokomunikaeja 

radiodyfuzyjnych ruehowa) +11 
radiofonii i TV (zakresy 
9 pocz",wszy od 88 
MHz oraz zakres 10 do 
790 MHz uzyty dla 
radiodyfuzji) 

19 ') GI6wne kierunki spetniono punkt 5.1.5 
pomiarowe wzdtui sprawozdania 

kierunku 
maksymalnego 
zaslE:gu emisji 
z obiektu 

wywoluj~eego 

badanie 

2) Kryterium nie wyst",pity po uwzglE:dnieniu punkt S.l.S 

pomocniezyeh opisanych tu kryteriow sprawozdanla 

kierunk6w w obliczenlach 

pomiarowyeh: wykonanych zgodnie 

- wg eharakterystyk z punktem 5.2) metody 

technicznych instalaeji odst",piono cd 

wywoluj",eej badanie wyznaczania 

- wg charakteru 
pomoeniczych klerunk6w 

i zagospodarowania 
jako zblildnyeh 

terenu wok6t 
z fizykalnego punktu 
widzenia I 

- wg wystE:powania niewynlkajilcych z d'l.zenia 
miejsc dostlilpnyeh do wyznaezania naraierl 

dla calego obszaru 
pomiarowego 

20 Kryteria pionow nle dotyczy badanie nle jest zwiilzane nie dotyczy 

pomiarowych dla z instalaejil radiolokacyjnil 

instalaeji 
radiolokacyjnych 

21 Zasady wykonywania nie dotyczy badanie nie jest zwiilzane nie dotyczy 

pomlarow dla z instalacjq radiolokacyjnil 

instalaeji tub Innym f rodlem pola 

radiolokacyjnych (pola niestacjonarnego 

niestacjonarne) 

22 Zasady wykonywania nle dotyezy badanle nie jest zwi'l.zane nle dotyczy 

pomlar6w dla z krotkofalowil instalaejil 

instalaej; slufby amatorskiej 

.. kr6tkofalarskich'" 

Sprawozdanie til U·OOS/IJ.sa.2671.2.1 5 su. tekstu sprawozelania spoSr6d 19 



m Laboratorium Badawcze TElE-COM Poznan $p'3wozdariu ba:laria rozi;fadu pili EM _ LOD1211A - oS 

Odwot.1nie do punktu Deklaracja spemienia 
Spos6b spelnienla; metody badawczej [2] Wymaganie elementu metody Uwagi 

I Podpunkt badawaej [2] 
miejsce opisu 

Punkt 

23 Zasady wykonywania nle dotyczy badanie Jest zwictzane nle dotyczy 
pomlar6w dla z polem zakresu 
instalaeji radlowego 
elektroenergetycznych 
50 Hz 

24 Zasady wykonywanla nie dotyezy badanle Jest zwictzane nie dotyczy 
pomiarow dla z polem zakresu 
instalacji radiowego 
elektroenergetycznych 
50 Hz 

2S 1) Zasady sprawdzenia spetniono odniesiono do wartosci punkty 3.3.1, 5.7 i 6.1 
dotrzymania dopuszczal nej 39 VIm, tJ. sprawozdaniai 
poziom6w p61 dla wartosd wtakiwej dla wyliezono wartoScI 
w srodowisku dla najniiszej cI~stotHwoScI wskainikowe 
wielu cz~stotliwokl w obszarze pomlarowym ( elektryczny 
w obs:zarze (800 MHZ). I magnetyczny) dla 
pomiarowym - kaidego plonu 
pomiar pomiarowego, 
szerokopilsmowy uW1g1~dniaJctc 

otrzymane wynlkl 
pomiaru powi~kszone 
o niepewnosc (zgodnie 
z punktem 1.2)) i 
a poprawkl pomlarowe 
(zgodnle z punktem 7). 
Jako odnieslenie 
przyj~to warto5c 
dOpuslczalnct dla 
najniiszej 
czE;:stotliwoki obecnej 
w obs:zarze/plonie 
pomiarowym. 

2) Zasady sprawdzenia nle dotyczy nie stosowano pomiaru nie dotyczy 
dotrzymanla selektywnego 
pozlomiiw piil 
w srodowisku dla 
wielu C2~stotliwoSci 
wobszarze 
pomiarowym -
pomiar selektywny 

26 Kryterium spemiono punkty 6.1 i 7 
sprawdzenia sprawozdania; 
dopuslczalnoki wartoScI wskainlkowe 
pOllom6w mniejsze od 1 
zmlerzonych w ka~dym pionie 
wobszarze pomiarowym obszaru 
pomiarowym 0 wielu 
cz~stot1lwokiach 
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1. CZ~SC og61na 

1.1. Podstawy opracowania 

Jake pedstawy niniejszego opraeowania przyj!;:to: 

zamowienie z dnia 28.09.2020 r. 

przepisy wyszezegolnione w ostatnim punkcie treSci sprawozdania; 

wyniki pomiarow rozkfadu pola elektromagnetyeznego przeprowadzane zgodnie ze stan
dardami akredytaeji; 

informaej!;: 0 ir6dfaeh promieniowania dofqezone do zleeenia. 

1.2. Zleceniodawca 

I Spelnia wymagania normy akredytacvJnej PN-EN lSO/lEe 1702S I 7.8.2.1.e I Spelnli wymagania punktu metody bidiWtlej (2) I 
P4 SpA z 0.0 ., ul. Tasmowa 7, 02-677 Warszawa. 

1.3. Data badania i personel wykonujqcy pomiary 

Spelnia wymiilganla normy akredytacyjnej PN-EN ISO/lEe 17025 7.8.2.1.h Spelnla wymagania punktu metody badawtlej 12} 

Pomiary kontrolne rozkfadu pol elektromagnetyeznyeh dla potrzeb oehrony srodowiska wykonane zostafy 
przez praeownik6w laboratorium Badawezego TElE-COM Poznan Piotra Gawina i Macieja Pietrzyka w dniu 
29.09.2020 r., od godz. ok. 14:30 do ok. 16:00. 

1.4. Miejsce wykonywania pomiarow 

Spelnla wymagania normy akredytacvJnej PN-EN lSo/IEe 17025 5pelnli wymagiilnia punktu metody badawtlej [1) 

Obszarem pomiarowym byto otoezenie insta laeji radiokomunikacyjnej (staeji bazowej telefonii mobilnej) 0 

numerze l001211A. Obszar pomiarowy stanowify zabudowa jednorodzinna oraz budynki przemysfowe. 

1.5. Uprawnienia do wykonania badania 

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN [SO/lEe 17015 I cala Spetnli wymilgania punktu metody badawczej (2) I cala 

laboratorium badaweze TElE-COM Poznan posiada Certyfikat laboratorium Sadawezego nr AS 529 wydany 
przez Polskie Centrum Akredytaeji (aktua lizaeja 23.10.2019 r.). Certyfikat jest wainy i obejmuje znormali
zowanq metod!;: badawczq wfasciwq do przeprowadzanych pomiar6w ([9]). 

1.6. Wyposaienie pomiarowe 

Spetniiil wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/lEe 17025 7.8.1.U Spelnia wymagania punktu metody biildawClej [Zl al. 
7.1.1 
6.' 
6.5 

Zestaw pomiarowy Swiadectwo wzoreowania Zakres pomiarowy 

NBM-520 nr 01366 lWiMP/W/186/20 f=80-90000MHz 

EF-6092 nr A-0089 (23.06.2020) E=O,7-282V/m 

Wyposaienie ma waine cechy wzoreowania w dniu wykonywania pomiarow. 
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wtasciwosci, w tym czutosc, wyposazenia pomiarowego gwarantujq wykrycie wartoki dopuszczalnych dla 
miejsc dost~pnych dla ludnosci podanych w [3]. Tym samym gwarantujq mozliwosc uzyskania waznych wy
nik6w pomiarow. 

Przed wykonaniem pomiarow wyposazenie przechodzi sprawdzenie poprawnosci wskazari zgodnie 

z procedurami laboratorium badawczego wg [5]. 

Pomiary kontrolne temperatury dla sprawdzenia zgodnosc1 z instrukcj'l wykonano wzorcowanym termohi
grometrem nr 10276738. 

2. Istotne definicje 

Ze wzgl~du na znaczenie pewnych poj~c dla sposobu przeprowadzania badania, definiuje si~ w zgodzie z 
metodq badawczq [2]: 

sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomow w srodowisku - proces oparty na przeprowadzeniu przez 
akredytowany podmiot [zgodnie zl] pomiarow wartosci fizykalnych opisujqcych pole elektromagnetyczne, prze
pisowej obr6bce tych wynikow, a nastt;:pnle ich -+ porownaniu w przepisowy sposob z wartosciami dopuszczal
nymi w miejscach dostt;:pnych dla ludnosci [zgodnie zl] podanymi w rozporzqdzeniu [3]. Proces koriczy sit;: 
opracowaniem sprawozdania zawierajqcego informacje wymagane przez normt;: akredytacyjnCl [10], przepisy 
wydane przez Polskie Centrum akredytacji dziafajqce na podstawie ustawy a systemie oceny zgodnosci oraz wy
magane przez metodt;: badawczq [2], instrukcjt;: podstawowq [4] i instrukcjt;: szczegotowq (5]. Sprawdzenia do
trzymania dokonuje sit;: z zasady w sposob wybiorczy (punktowo), jednak miejsca pomiaru (piony pomiarowe) 
oraz ich grupy (kierunki pomiarowe) muszq bye dobrane w sposob umozliwiajqcy okreslenie dotrzymania pozio
mow w obszarze pomiarowym 0 zasit;:gu okreslonym w metodzie badawczej [2]. Odpowiednie dobranie pion6w 
i kierunk6w pomiarowych jest zapewnione dzit;:ki obllczeniom przygotowawczym wykonanym przez personella
boratorium badawczego podlegajqcego akredytacji, czyli potwierdzeniu kompetencji w zakresie wszystkich ele
ment6w badania. 

\vynik pomiaru -wartos.: wielkoSci opisujqcej pole elektromagnetyczne (w og6lnosci: natt;:zenie pol a elektrycz
nego, natt;:zenie pola magnetycznego1, gt;:stosc mocy czyll gt;:stosc strumienia energii pola elektromagnetyczne
go) uzyskana w wyniku pomiaru za pomocq przyrzqdu pomiarowego ulokowanego w miejscu i w spos6b 
przepisany w metodzie badawczej [2]. Przyrzqd pomiarowy Uego cechy metrologiczne i spos6b uzywania) podle
ga nadzorowi w ramach akredytacji podmiotu (Iaboratorium badawczego). 

odczyt wartosci na przyrzqdzie pomiarowym - wartosc liczbowa wskazywana przez przyrzqd pomiarowy w cza
sie pomiaru. Wartosc ta nie jest wynikiem pomiaru, kt6ry uzyskuje si~ dopiero po zastosowaniu wszystldch 
przelicznik6w wskazan na wynlk pomiaru (na[ezq do nich przeliczniki nomogramowe, wsp6tczynnikl charaktery
styki cz~stotliwosciowej, wspokzynniki charakterystyki dynamicznej, wsp6kzynniki odpowiedzi impulsowej). 
Sposob przeliczania jest opisany w dokumentacji akredytowanego laboratorium badawczego [5). 

zmierzona wartosc skuteczna - wartosc wielkosci opisujqcej pole elektromagnetyczne uzyskana w wyniku po
miaru (lub obliczenia nat~zenia pola magnetycznego) i usredniona w przepisany spos6b ([2 punkt 11], nast~pnie: 

powi~kszona 0 wartosc rozszerzonej niepewnosci pomiarowej przy wsp6tczynniku rozszerzenia r6wnym 
2 (co oznacza, ze z prawdopodobienstwem 0,95 zmierzona wartosc odpowiada rzeczywistej mimo ist
nienia niedokladnosc znieksztalcajqcych wynik pomiaru) (zgodnie z [2 punkt 1.2)), 

powi~kszona za pomocq poprawki pomiarowej (zgodnie z [2 punkt 7) umozliwiajClcej uwzgl~dnienie przy 
-+ porownywaniu wyniku pomiaru uwzg[~dnie nie maksymalnego mozliwego oddzialywania instalacji na 
srodowisko 

W ukresle a~stotliwokllO MHz ... 300 GHz, ayli w zakresie .radlowym·, wanek! nat~tenla pola elektryanelo otr:lymuje sl~ u pomoclt prze
llaenia mierzonej wart~tl nat~ien ia pola elektryanego (]2]). Ponliej 10 MHz natltienle pola malnetyqnego mlerzy $i~ bezpo' rednio. 
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stuz'lea -+ por6wnywaniu wyniku pomiaru . Zgodnie z rozpor2'1dzeniem (3] wartosci skuteczne podaje si~ 
z doktadnosciCi do jednego miejsca znaczCicego (dla gt;:stosci mocy: z dokfadnosciq do jednego miejsca znaczqce
go po przecinku). 

usrednienie wartosci zmierzonej - cecha -+ zmierzonej wartoki skuteaneJ polegajqca na takim prowadzeniu pomia
ru, iz -+wynik pomiaru zostat uzyskany za pomoCi} jednego z r6wnowaznych sposob6w dziatania: 

albo przez prowadzenie pomiaru w czasie opisanym w 13 Tabela 2, objasnieniaj, 

albo przez znalezienie w pionie pomiarowym wartosci maksymalnej (-+ odezytu maksymalnego) pod wa
run kiem, ze tak uzyskana -+ zmierzona wartosc skuteczna nie przekracza wartosci dopuszczalnej (dziata
nie zgodne z (2 punkt 11]). 

porownanie wyniku pomiaru - {dotyczy rozstrzygan ia, ezy wartosci pola elektromagnetycznego stwierdzone za 
pomocq pomiar6w przekraczajq wartosci dozwolone przez przepis (3)). Sprawdzenie rachunkowe ezy -+ zmierzo
na wartosc skuteczna w pionie pomiarowym przekracza wartosc dopuszezaln<l dla miejse dostt;:pnyeh podanq w 
rozporzqdzeniu [3], przyezym: 

dla pol elektromagnetycznyeh jednoezE::stotliwosciowyeh porownanie wyniku pomiaru odbywa siE:: bez
posrednio. 

dla pol elektromagnetyeznyeh 0 mieszanym skfadzie widmowym (0 r6znyeh poziomaeh dopuszezalnych) 
porownanie odbywa siE:: poprzez znormalizowanie (obliezenie ilorazu) zmierzonej wartosci skuteeznej 
wzglE::dem najnizszej wartosci dopuszczalnej obowiqzujqeej dla eZE::stotliwosci obecnej w pionie pomia
rowym (por kryterium opisane w podpunkcie 3.3.3) i porownanie tego ilorazu do jednosci. Wartosci ito
razu mniejsze lub rowne jednosci oznaczajq, ie wartosci dopuszczalne pola elektromagnetyeznego w 
miejseu dostE::pnym dla ludnosci nie Sq przekroezone. 

pole elektromagnetyczne jednoczli:stotliwosciowe - pole w zakresie eZE::stotliwosci 400 MHz ... 2 GHz (to jest w 
zakresie, w ktorym dopuszezalna wartosei w miejscu dostE::pnym dla ludzi zaleiy od eZE::stotliwosci), w kt6rym po
szezegolne eZE::stotliwosci Sq odlegto ad siebie w stopniu niewptywajqcym na dopuszczalne wartosei pola. Ponie
wai wartosci natE::ien pola elektryeznego [V/ml lub magnetyeznego (AIm) podaje sit;: z doktadnosciq do jednosci 
([3]), wszystkie czt;:stotliwoSci zmieniaj<tce wartosc dopuszczaln<t w zakresie to,S jednostki miary wyznaczaj <t t4; 
samet dopuszcza ln<t wartosc pola w miejscu dost4;:pnym dla ludnosci. Moina przyi<tc, ze dla najniiszych czt;:sto
t liwosci zakresu (czyli okoto 400 MHz) cZE::stotliwosci roini<tce siE:: 3% dajq w praktyee odwotanie do tej samej 
wartosci dopuszczalnej. W g6rnej ezt;:sci zakresu (okoto 2 GHz) r6wne wartosci obowi<tzuj<t dla cZE::stot liwosci 

roiniqcyeh sit;: 0 ok. 1,5%. 

miejsca dostli:pne dla ludnosci - miejsca, dla 1ct6rych okreslono dopuszczalne wartoSci pola elektromagnetycznego 
((3)) i dla ktorych opracowano metody sprawdzania dotrzymania tych warto5ci ([2)) oraz wykonuje sit;: badania takie, jak 
niniejsze. Inne miejsca nii dost~pne dla ludnosci nie S<t przedmiotem zainteresowania polskiego prawa srodowiskowego. 
Miejscem dost~pnym dla ludnoSci jest dowolne miejsce, 0 ile: 

dost E::p ludnosci nie jest tam zabroniony (przepisem, regulaminem lub fizyeznym zamknit;:ciem z otwie
rani em nadzorowanym przez uprawnionq osobE::) 

dost4;P (przebywanie tam) nie jest uzaiei:niony od uiycia dowolnego sprz4;:tu technicznego, 

przy czym stan dost~pnosci okresla si~ dla ehwili wykonywania badania. [1,3] 

charakterystyka emisyjna grupy anten (Iub "sektora") - krzywa obliczona numerycznie opisujqca rozklad pola 

elektromagnetycznego emitowanego przez grupt;: anten umieszezonych pralctyeznie w jednym miejscu (z doktad
nosciq technieznie wystarczaj<tC<l) i emitujqcych praktycznie w jednym kierunku. Charakterystyka emisyjna 
uwzgl~dnia wszystkie charakterystyki pojedynczych anten skladowych grupy, pochylenia ich emisji ku gruntowi 
oraz ich moce EIRP. Stanowi waionq sumE:: charakterystyk promieniowania poszezeg61nych anten, wagami sa 
moce EIRP anten odniesione do sumy mocy EIRP wszystkich anten grupy. Najcz~sciej obliczana jest cha raktery
styka emisyjna w pfaszezyinie pionowej. Przez "antenE::" w grupie nalezy rozumiec nie urz<tdzenie anteny jako ta
kiej (przedmiot), lecz umyslone anteny sktadowe takiej anteny fizyezneJ dla poszczegolnych pasm czt;:stotliwoki 

(cechuj<tce siE:: odmiennymi charakterystykami promieniowania publikowanymi przez producentow). 
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3. Opis procedury uzyskiwania wynikow badania 

3.1. Istota badania 

I Spetnia wymaganla normy akredytilcyjnej PN·EN ISO/lEe 1702S I 7.2.1 I Spetnia wymaganla punktu metody badawaej [2) I COIla 

Catosc badania jest prowadzona w zgodzie z metodq podanq w (2] zawartq w zakresie akredytaeji Labora
torium [9] oraz w zgodzie ze wszystkimi przepisami akredytacyjnymi przyj~tymi na podstawie umowy La
boratorium z Polskim Centrum Akredytaeji. 

Zgodnie ze znormalizowan'l ijako rozporzqdzenie min isterialne) metodq badawez'l [2) sprawdzenie dotrzy
mania w srodowisku dopuszczalnyeh poziom6w pola elektromagnetyeznego (badanie) polega na uzyskaniu 
wynik6w pomiarow w srodowisku i ich por6wnaniu w przepisowy spos6b z wartosciami dopuszezalnymi. 

W ramaeh badania wykonuje siE: kolejno: 

1. pomiary wartosci eharakteryzuj'lcyeh pole elektromagnetyezne w uprzednio wfasciwie wybranyeh 
miejseaeh; przedmiotem pomiaru jest natE:zenie pola elektrycznego, 

2. przeliezenia wielkosci Uezeli majq zastosowanie), 

3. powiE:kszenie wynik6w pomiarew 0 wskazane poprawki, w tym umoiliwiajqeyeh uwzglE:dnienie 
maksymalnyeh emisji, 

4, porewnanie wediug wskazanyeh zasad otrzymanyeh wartosci z wartosdami dopuszezalnymi okre
slonymi w [3]. 

3.2. Metoda badawcza 

Spetnia wymaganla normy akredytacyjnej PN-EN ISO/lEe 17025 Spefniol wymagania punktu metody badawaej [2) tala 

Zastosowano akredytowanq metodE: badawezq Laboratorium podanq w [2]. wymienion'l w dokumencie 
PCA [9], uSlezeg6iowion'l W [5] . 

3.3. Kryteria przedstawiania stwierdzeri zgodnosci 

Spetnia wymaganliil normy akredytacyjnej PN·EN ISO/lEe 17025 7.8.6 Spetnla wymagania punktu metody badawaej (2) 1.1) 
2S 
26 

W przypadku badan poziomew pola elektromagnetycznego w srodowisku stwierdzenie zgodnosci dotyezy 
rozstrzygni~cia ezy zmierzona wartosc opisujqea pole elektromagnetyezne przekracza wartosc dopuszezaln'l 
dla zakresu cZE:stotliwosci, w kterym pracuj'l £redia, podanq w [3 Tabela nr 2]. 

3.3.1. Wartosci dopuszczalne w miejseaeh dostE:pnych dla ludnosei w obszarze pomiarowym 

Na ilustraeji przedstawiono pasma czE:stotliwoSci 1NVst~pujilce w obszarze pomiarowym (por. opis w 3.3.3) oraz 
przypisane im wartosci dopuszczalne natE:ienia pola elektrycznego w miejscach dost~pnyeh dla ludnosei. 
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Zgodnie z [2] rozstrzygnir;:c dokonuje sir;: dla najniiszej wartosci wystr;:puj<jjcej w obszarze pomiarowym, to 
jest dla naj niiszej czr;:stotliwosci wystr;:pujetcej w obszarze pomiarowym . .. ~ 

.. ~ .. ~ 
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Dla obszaru pomiarowego zwietzanego z instalacjet, wedtug kt6rej wykonano badan ie, obowietzuje wartosc 
dopuszczalna natr;:ienia pola elektryeznego 39 Vi m. 

3.3.2. Kryteria dotyczqee wartosci mierzonyeh 

Spelnia wymaganla narmy akredytaCYJnej PN-EN ISo/lEe 170lS 7.8.6.1 Spelnia wymagania punkru metody badawtlej III 11 
25 

" 
Rozstrzygnir;:cia zgodnosci Set przeprowadzone wedtug zasad podanyeh w (2 pkt 1.2)) : otrzymane wyniki 
pomiarow w poszezegolnyeh pionach powir;:kszone 0 rozSlerZOnq niepewnosc pomiaru U dla wspotczynnika 
rozszerzenia k = 2 oraz 0 konieezne poprawki pomiarowe - por6wnuje sir;: z dopuszczalnymi wartosciami 
parametr6w fizycznych pol elektromagnetyeznych, okreslonymi w [3 Tabela nr 2] . 

Wynikiem pomiaru jest (zgodnie z [2] plct 11) maksymalna wartosc chwilowa zmierzona w poszczeg61nym 

pion ie pomiarowym (por. pkt 5.1), 0 ile nie przekracza po powil:kszeniu 0 rozszerzonq niepewnosc: pomia
ru U dla wsp61czynnika rozszerzenia k = 2 wartosci okreslonych w [3] . W przeciwnym wypadku wynikiem 
pomiaru jest wartosc maksymalna stwierdzona w pionie, niepowi~kszona 0 rozszerzonq niepewnosc po
miaru, leez usredniona w czasie pomiaru rownym 6 minut", z udokumentowanq obserwacjq przekraczania 
lub nieprzekraezan ia w tym czasie wartosci dopuszeza lnych podanyeh w [3]. 

Niepewnosc rozszerzona wyniku pomiaru U dla k = 2 jest podawana w tabeli wynik6w zamieszezonej 
w punkcie 5.7. 

3.3.3. Rozstrzygn i~cie w przypadku widma ztoionego 

Spelnia wymaganla narmy ak~CYJneJ I'N-EN ISO/lEe 170lS Spelnia wymagania punktu metody badawaej III 

Z powodu uzaleinienia w [3] wartosci dopuszczalnej od cz~stot l iwosci w zakresie " radiowym" od 400 MHz 
do 2000 MHz - w przypadku pola elektromagnetyeznego 0 widmie ztoionym, ktorego sktadniki nalei<l do 
tego zakresu, jako wartosc odniesienia przyj muje si~ najniisz<l wartosc dopuszcza lnq dotycz<le<l sktadowych 
emitowanego pola, to jest wartosc dopuszezaln<l dla najniiszej sposrod wyst~puj<lcych czr;:stotliwosci. 

Zasady odnoszenia wynikow pomiarow do wartosci dopuszczalnej podaje metoda badawcza [2 punkty 25 
i 26]. Zgodnie z tymi zasadami odniesien iem jest zawsze najniisza czr;:stotliwosc obecna w obszarze po mia
rowym, co oznacza najniiszet moi liwq wartosc dopuszczalnq sposr6d wartosci okreslonych dla roinych cz~

stotliwosci obecnych w widmie mierzonego pola elektromagnetycznego. 

lub prtez ens kr6tszy, zaleznle od cz~stotliwoScI ([3 Tabela 2, objasnienia). 
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Laboratorium przyjmuje za "obecne w obszarze pomiarowym" tylko takie cZE:stotliwosci z widma, kt6re 

przekraczajq czutosc wyposazenia pomiarowego (par. 1.6) oraz takie cZE:stotliwosci, dla kt6rych poziom nie 

lezy ponize; 20 dB wzglE:dem cZE:stotliwosci dominujqcej w pionie pomiarowym [5J . 

3.3.4. Kryteria datyczilce dopuszczalnych odst~pstw ad metady badawczej [2] 

Spelnla wymaganla narmy akredytacyJne) PN-EN ISO/ lEe 1702S I 7.2.1.7 I Spelnia wymigania punktu metody badawcze) [2] I F;ihl 

Jezeli w porozumieniu ze Zleceniodaweq w badaniu zastosowano odstE:!pstwa ad wymagan metody badaw· 

ezej [2], w wyniku kt6ryeh laboratorium nie maze na podstawie przeprowadzonych pomiar6w i innych in

formacji wymaganych przez metodE: okreslic zgodnoSci, sprawozdanie z badania przedstawi tylko 

rozstrzygniE:cia dotyczqee pojedynezyeh pion6w pomiarowych, a nie catego obszaru pomiarowego. 

W tym przypadku laboratorium nie rozstrzygnie 0 zgodnosei dotyczqcej catej badanej instalacji (Iub catego 
obszaru pomiarowego w potencjalnej strefie istotnego oddziatywania instalacJI) . 

3.4. Odpowiedzialnosc Zleceniodawcy za elementy badania 

Spelnia wymagania normy akredytitYjnej PN·EN ISO/lEe 17025 I 7.8.2.2 I 5pelnia wymagania punktu metody badiwczej [21 I 
Zleceniodawca jest odpowiedzialny za poprawnosc wszystkieh informacji, kt6re dostarezyt. W szczeg61nosci 

dotyczy to lokalizacji instalacji (urzqdzenia lub ich zespotu) dominujqcej w obszarze pomiarowym (to jest in

stalacji bE:!dqcej przyczynq wykonania badania) i za wszystkie parametry emisyjne tej instalaeji lub urzqdzen. 

Ponadto Zleceniodawca jest odpowiedzialny za wszystkie wtasne wymagania przekazane przed lub w czasie wyko
nywania badania, jezeli zostaty uzgodnione z laboratorium i zaakceptowane jako mozliwe do zastosowania . 

o ile Zleceniodawea dostarezyt informacje 0 innych insta lacjach (urz<tdzeniaeh) majqcych wptyw na obszar 
pomiarowy, jest odpowiedzialny takze za te informaeje. 

3.5 . Odpowiedzialnosc laboratorium za elementy badania 

Spelnia wymagania punlctu metody badawczeJ 12l 

laborat orium jest odpowiedzialne za wszystkie tresci sprawozdania I wyniki badania (w tym rozstrzy

gniE:!cia) z wyj"ltklem opisanych w podpunkcie 3.4. 

Jezeli laboratorium stwierdzi koniecznosc zastosowania odstE:!pstwa systemowego (por. 4.9) lub odstE:!pstwo 

wynika z z<tdania Zleeeniodawcy, laboratorium jest odpowiedzialne za uzgodnienie odstE:!pstwa ze Zlecenio

dawq, udokumentowanie odstE:!pstwa, poinformowanie 0 konsekwencjach jego zastosowania. 

3.6. Waznosc wynikow badania 

Spelniil wymaganla nanny akredytacyjneJ PN-EN ISO/lEe 1702S Spelnia wymagania punktu metody badawaeJ [2} 

W sprawozdaniu z badania przyjmuje SiE:!, ze informaeje pOChodz"lce od Zleeeniodawcy Sq poprawne. 

Wynik pomiar6w opisuj"l wyt<tcznie stan obiektu badania wystE:!puj"lCY w czasie wykonywania pomiar6w 
(por. informacje w punkcie 4.2). 

RozstrzygniE:cia zawarte w punktach 6 i 7 dotyczq dowolnej chwili pracy instalacji, 2 powodu kt6rej wykona
no badanie. 
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4. Informacja 0 przedmiocie badania i zr6dtach pola 
elektromagnetycznego 

4.1. lednoznaczna identyfikacja instalacji (urzqdzenia lub ich zespotu) zwiqzanej 
z badaniem 

Spetnia wymagania normy alcredytacyjneJ PN-EN ISO/lEe 11025 1.8.2.1., Spelnia wymalaniill punktu metody badawczej (21 

Jnstalaeji radiokomunikacyjna (staeja bazowa telefonii mobilnej) 0 numerze LOD1211A. Urzqdzenia badanej 
staeji bazowej zlokalizowane Sq na kominie, w t.odzi, ul. 3 Maja 64/66. 

4.2. Przedmiot badania 

Spelnla wymagania normy akredytacyJneJ PN·EN ISO/lEe 1102S 7.8.2.1.g Spelnia wymagarlia punktu metody badawczej (21 

Zgodnie z zakresem akredytaej i (9] przedmiotem badania jest srodowisko w otoczeniu irodfa opisanego 
w podpunkcie 4.1. Metoda [2] okresla za sady tworzenia obszaru pomiarowego wok6f tego irodta. 

4.3. eel stosowania instalacji (urzqdzenia lub ich zespotu) zwiqzanej z badaniem 

Spelnla wymagania nonny alcredytacyjnej PN·EN 1SO/ IEC 1102S I 7.8.2.1., I Spelnia wyma,anla punktu metody badawczej [l ] I 
Instalacji radiokomunikacyjna (stacja bazowa telefonii mobilnej) 0 numerze lOD1211A. 

4.4. Lokalizacja instalacji (urzqdzenia lub ich zespotu) zwiqzanej z badaniem 

Spelnia wymaganiil punktu metody badawczej [2] 

Urzqdzenia badanej stacj i bazowe; zlokalizowane Sq w t.odzi, ul. 3 Maja 64/66. 

4.5. Dane trodet promieniowania elektromagnetycznego 

Spelnla wymagania normy akredytacyjneJ PN-EN lSO/lEe 1102S I 7.8.2.1., I Spetnia wyma,aniil punlctu metody badawczej [l] I 
Informaeje 0 ir6dfach promieniowania zostaty podane przez Z(eceniodawc~ . 
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4.6. Warunki pracy (stan) obiektu zwiqzanego z badaniem 

Speln!a wymagania normy akredytitY.Inej PN-EN ISO/lEe 17025 7.8.2.1·8 Spelnla wymagania punlctu metooy badawa:e) [2) 7 
8 , 

Instalacja, ad kt6rej w obszarze pomiarowym wystE:puje dominuj~ce pole elektromagnetyczne, to jest insta
lacja, z powodu pracy kt6rej wykonano badanie, w czasie pomiar6w (por. 1.3) pracQwata w warunkach co
dziennych. 

Para wykonywania pomia r6w nie odpowiada godzinom najwh:kszego ruchu telekomunikacyjnego, a wi~c 
nie odpowiada warunkom mocy maksymalnej wg definicji [2 pkt 8) . Dlatego niezbE:dne jest zastosowanie 
poprawek pomiarowych zgodnie z [2 pkt 7], Poprawki pomiarowe opisano w punkcie 5.4 sprawozdania. 

Instalacja bE:dqca powodem wykonan ia badanla wytwarza pola 0 poziomaeh najwyiszyeh w zakresie kaidej 
eZE:stotliwosci obeenej w obszarze pomiarowym. 

4.7. Spos6b identyfikacji widma emitowanego pola elektromagnetycznego 

I Spelnlil wymilgania nonny ilkredyQcy}neJ PN-EN !SOllEe 1702S I Spelniil wymagania punktu melody badawaej [2[ I tala 

Parametry pracy urzqdzen zostaty podane przez ZleeeniodaweE:. 

4.8. Warunki srodowiskowe w czasie wykonywania pomiar6w 

Spelnlil wymaganJa narmy akredytiic:yjneJ PN·EN ISO/lEe 1702S 7.8.3.1.01 Spelnlil wymaganla punktu metody badawaeJ 121 4 

Brak opadow oraz warunki zgodne 2 instrukejq wykonywania pomiarow przez eaty ezas pomiarow. 

Godzina 
Wilgotno~t wzgll;d-

Temperatura r"C] 
na ["1 

I Pocz'Itek pomiar6w 14:30 58 16 

15:30 58 16 

I Koniec pomiar6w 16:00 58 16 

4.9. Zastosowane odst~pstwa, uzupelnienia lub ograniczenia metody badawczej [2] 

Spelnla wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/lEe 17025 7.2.1.7 Spelnlil wymagania punktu metody badawaeJ 121 

Brak. 

4.10. Wyniki dostarczane z zewnqtrz 

Spelnlil wymagania normy akredytac:yjnej PN-EN ISO/lEe 17025 7.S.2.lop Spelnla wymagania punktu metody badawaeJ [2[ 

Nie zastosowano wynik6w poehod2qcyeh od innyeh [aboratori6w badawezyeh. 
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5. Pomiar wielkosci pola elektromagnetycznego w obszarze 
pomiarowym wok6! zleconej instalacji 

5.1. Piony i kierunki pomiarowe 

5.1.1. Kryterium koniecznosci wyznaczania pion ow pomiarowych 

Spetnia wymagania rIOfmy akrtdytacyjnej PN·EN ISO/1EC 17025 I Spetnia wymagania punktu metody badawo:ej [2J I 5.2) 

Jako kryterium "poziomow zbliionych do dopuszczalnych" stosowanych przy wykonywaniu obliczer'l zmie
rzajqcych do ustalenia koniecznych pionaw pomiarowych przyj~to polow~ wartosci dopuszczalnej [5]. Jest 
to zgodne z zasadami opublikowanymi w normie (6]. Do obliczen przyjmuje si~ wartosci maksymalne emisji 
definiowane wg [2]. 

5.1.2. Obliczenia prowadzqce do wyznaczenia pion6w pomiarowyeh 

Spetni;J wymacania normy akredytacyjnej PN·EN ISO/lEe 17025 I Spelnla wymagania punktu metody badawo:ej [2J I 5.2) 

Zgodnie z [2] pkt 5.2 przeprowadzono obliczenia zwiqzane z wytypowaniem pionow pomiarowych, w tym 
pionaw na kierunkach zwiqzanych z pobliskq zabudowq. 

Etapy obliczen: 

1. obliczenie wypadkowej charakterystyki emisyjnej (por. definicja w punkcie 2) grupy anten 0 zbliio
nych kierunkach emisji i zbliionej wysokosci, przyjmujqC maksymalne parametry emisji (moce EIRP) 
poszczegolnyeh anten podane w podpunkcie 4.5 i pochylenia emisji najbardziej istotne z punktu 
wid zenia sprawdzenia oddziatywania na srodowisko instalacji, z powodu ktarej wykonano badanie, 

2. na podstawie charakterystyki emisyjnej obliczenie konturu obszaru, w ktarym wystE:pujq wartosci 
pola elektromagnetycznego wyisze od dozwolonych dla danego obszaru pomiarowego 

3. powiE:kszenie rozmiaraw konturu obszaru jak w punkcie 2 0 20%, to jest 0 wartosc rZE:du typowej 
niepewnosci pomiarowej, 

4. powiE:kszenie rozmiaraw konturu obszaru jak w punkcie 3 0 50% (kryterium "wartosci zbliionych do 
dopuszezalnych" opisane w podpunkcie 5.1.1), 

5. obliezenie zasiE:gu (rozmiaraw) tego ob5zaru jak wyiej, 

6. sporzqdzenie szkicu rozmieszczenia anten (grupy anten) i obszaru jak wyiej wzglE:dem pobliskich 
miejse dostE:pnych dla ludnosci, w tym budynk6w i lokali, jeieli wystE:pujq. 

Jeieli analiza wzajemnego poloienia miejsc dost~pnych dla ludzi oraz opisanego konturu obszaru 0 war
tosciach pola elektromagnetyeznego pnekraezajilcvch dopuszezalne, wykreslonego z powiE:kszeniem 0 ty
powij niepewnosc pomlaru, uwzglE:dniajqcego kryterium "wartosci zbliionych do dopuszczalnych wedtug 
metody rawne zaledwie potowie wartosci rzeczywiscie dopuszczalnyeh - nie wykazuje pokrywania siE: tego 
obszaru z miejscami dostE:pnymi dla ludzi, zgodnie z akredytowanil metodil badawezil [2 punkt 5.2)] nie 
wyznaeza si~ w tych miejscach pionow pomiarowych. 

Piony pomiarowe wyznacza siE: w miejscach, gdzie ta analiza wykaie pokrywanie si~ miejsca z tak utwo
rzonym (obliczonym) konturem. 

5.1.3. Ustalenie odlegtosci minimalnej wykonywania pomiarow (poczCltku "pola dalekiego") 

Spetnla wyrnag;Jnia normy aktedytacyjnej PN·EN ISO/lEe 17025 Spelnla wymagania punktu metody biildawczej {2J 3 

Pomiary wykonywano zawsze w odlegtosci od anteny wi~kszej od granicy pola dalekiego wyliczonej wedtug 
(2) punkt 3. Granica taka dla r6inyeh przypadkaw jest raina, jednak zwykle wynosi okoto 10 m. 

Spfa.....oz&nie IV U·OOS/fJ.SS.2671.2.1 15 str. tekstll sprawoulania spoSr6d 19 



m laboratorium Badawcze TELE-COM Poznan Sptawoldq z bildania ronIi!du pOI EM- LODf2T1A. oS 

5.1.4. Ustalenie odlegtosci maksymalnej wykonywania pomiarow (zasi~gu obszaru pomiarowego) 

Spetnla wymagania lIormy akredytatyjneJ PN-EN ISO/lEe 17025 I Spetnla wymagilniil punlctu metody biidawczeJ (2) 113 

Ze wzgl~du na wysokosc zawieszenia anten pomiary wykonano do odlegtosci 492,5 m. 

5.1.5. Ustalenie kierunkow pomiarowych 

Spelnla wymagania normy akredytatyjnej PN·EN ISO/ lEe 17025 I Speillia wymaganla punlctu metody badawczej (2) I 19 

Kierunkiem pomiarowym jest zesp6t pion6w pomiarowych tworzqcyeh w terenie lini~ odpowiadajqea wy
maganiom metody [2J w odniesieniu do konkretnej stuiby radiokomunikacyjnej (r6ine zasady dla r6inyeh 
stuzb). 

lnstalaeja b~di)ea powodem wykonania badania nalezy do stuzby radiokomunikacyjnej ruehomej Iqdowej. 

Gt6wne kierunki pomiarowe 2godnie z punktem 19.1 metody [2] ustalono wzdtuz azymut6w maksymalnego 
promieniowania anten sektorowyeh radiokomunikaeji ruehomej. 

Siorqe pod uwag~ warunki terenowe w otoezeniu instalaeji na obszarze pomiarowym a wielkoSci wynikajq
eej z odlegtosci (opisanej w punkeie 5.1.4) oraz eharakterystyk~ teehniczn<l ir6dta (moce i eharakterystyki 
emisyjne anten), zgodnie z punktem 19.2 metody badawczej (2] pomoenicze kierunki pomiarowe nie musia
tv bye ustalane. 

5.1.6. Dodatkowe piony pomiarowe poza gtownymi lub dodatkowymi kierunkami pomiarowymi 

Spetnla wymaganlil normy akredytacyjnej PN-EN ISO/I EC 17025 I Spelnla wymaganla punlctu metody badawczej [2) I 14 

Zgodn ie z metod<l badawezq [2 punkt 5.2)] przed doborem pionow pomiarowych nalezy wykonac oblieze
nia, dziE:ki kt6rym nie dojdzie do pomini~eia zadnego miejsca dost~pnego dla ludnoSci, w kt6rym poziom 
pola elektromagnetyeznego moze bye zblizony do wartosci granieznej. 

Obliczenia oraz kryterium "wartosci zblizonej do dopuszezalnej" opisano w podpunktaeh 5.1.1 i 5.1.2. 

Maksymalny mozliwy .. zasi~g" pola elektromagnetyeznego 0 wartosci zblizonej do dopuszezalnej 

dla maksymalnej mocy emisj i 

na kierunkaeh/kierunku maksymalnej emisji 

pny pochyleniu emisji 0 najwi~kszym potencjalnym oddziatywaniu na srodowisko (najwi~kszym 
zbliieniu do jakiehkolwiek miejsc dost~pnych zgodnie z ieh defin iejCl ustawowCl) 

wynosi 41,8 m. Najbliisze zamieszkafe zabudowania znajduji) si~ w odlegtosei ok. 170 m od stacj i bazowej. 

W wyniku tak przeprowadzonyeh obliczen stwierdzono, ie zgodnie z metodq badawczq [2) nie ma potneby 
wyznaczania pion6w pomiarowyeh w sqsiednich lokalach. 

Metoda badaweza [2] uzaleinia fakt wykonywania pomiar6w w tak okreslonyeh dodatkowych pionach po
miarowyeh od udost~pnien ia lokali przez dysponenta po jego powiadomieniu 0 planowanym pomiane z co 
najmniej 3-dniowym wypnedzenlem. 

5.1.7. Opis zastosowanych pionow pomiarowyeh 

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/ lEe 17025 Spetnla wymilganla punlctu metody badawczeJ (2] 5 
11 
13 
14 

- - 19 --
Piony pomiarowe zlokalizowano: 

- wok6t staeji LOD1211A do 492,5 m ; 

- na kierunkach maksymalnego promieniowania anten; 
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- w najblizszym otoezeniu staeji. 

W kaidym plonie badano wartose natE:ienia po la elektromagnetyeznego w zakresie wysokosci od 0,3 do 
2,0 m nad podtoiem. 

Zgodnie z metod'l badawezq (2 punkt 5.2)] inne piony dodatkowe nie musiaty bye wyznaezane. 

Podezas pomlar6w poehylenia emisji anten 0 zda lnej regulae; i byty ustawione na srednie. 

S.l.B. Zestawienie potoienia pion6w pomiarowych na terenie otwartym 

Spelflli wymagania normy akredytatyJneJ PN-EN ISO/lEe 17025 I Spetnia wymig,lnii Pl.lflktl.l metody badawaej (2] I 6 

Wsp6trz~dne geografiezne pion6w pomiar6w zostaty podane w tabeli na koncu sprawozdania, jako zat'lcz
nik nr 1. Potoienie pion6w pokazano tei w formie szkieu sytuacyjnego na rysunku, zgodn ie z wymaganiami 
metody badawczej (2l punkt 6)]. 

5.2. Grupa instalacji, parametry pracy 

Spefnli wymaganiil normy akredytacyJneJ PN-EN ISO/lEe 17025 I Spetnia wymaganla pl.lnktl.l metody badawaej [2] I 9 

Instalaeja b~dqea powodem wykonania badania wytwarza pola 0 poziomaeh najwyiszyeh w zakresie kaidej 
ez~stotliwosci obeenej w obszarze pomiarowym. 

Na wieiy b~dqeej przedmiotem badan ia znajdujq siE: instalaeje radiokomunikacyjne innyeh uiytkownik6w. 
leh emisja jest istotna w ustalonym obszarze pomiarowym. Pomiary wykonano podezas pracy wszystkieh 
instalaeji . Instalaeje pozostatyeh operator6w takie z oezywistyeh powod6w praeowaty w warunkaeh odpo
wiadaj'lcyeh ieh eharakterystykom eksploatacyjnym dla danego ezasu pomiaru, gdyi instalacje te maj'l tak'l 
samq ro lE: uiytkowq 

5.3. Parametry pracy instalacji potencjalnie oddziatujqcych na obszar badania 

Speinii wymaganii normy akredytacyJneJ PN-EN ISO/lEe 17025 I Spetnia wymaganla pl.lnktl.l metody badawaeJ [2) 110 

Dla p020statyeh insta laej i mOgCJ.cyeh oddzlatywae na badany obszar (ieh emisja jest uwzgl~dn ia na 

w pomiarze szerokopasmowym) obowi(tzuje wniosek opisany w podpunkcie 5.2, gdyi praeuj'l one 
w warunkaeh odpowiadaj'lcyeh ieh eharakterystykom eksploatacyjnym. 

5.4. Poprawki pomiarowe 

Spetnla wymaganla normy auedytacyjnej PN-EN ISO/lEe 17025 I Spetnia wymagania pl.lnidl.l metody badawaeJ [21 I 7 

Poprawka pomiarowa umoil iwiaj'lea uwzglE:dnienie maksymalnyeh parametr6w praey instalaeji podezas 
badania wynosi 1,7, rozumianej jako maksimum zgtaszane do odpowiedniego organu. Podana wartosc jest 
wynikiem analizy statystycznej rozktadu uiycia mocy przez nadajniki stacji mobilnej w eatej sieci odniesione 
do 100% mocy maksymalnie uiywanej w staeji. Informaeja przekazana przez operatora. 

5.5. Wyznaczanie niepewnosci pomiaru 

Speinia wymaganla pl.lnktu metody badawczej [Z) 1.21 

Obliezenie niepewnosci nast~puje wedtug instrukeji metody badawczej {s]. Podane (przy wynikaeh pomia
ru) wartosci niepewnosci stanOWi'l niepewnosc rozszerzon'l przy poziomie ufnosci 95% i wsp6fczynniku roz

szerzenia k=2. 
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5.6. Uzyskiwanie wynikow pomiarow 

Spelnia wymagania normy akredytacyjne] PN·EN ISO/lEe 17025 Spetnia wymilgilnla punktu metody badawaeJ 121 2 
11 
25 

Wyniki pomiarow uzyskuje si~ wedfug poniiszego schematu dziafania wynikajqcego z metody (2]: 

1. ustawienie Przyrzlldu pomiarowego w ramach pionu w miejscu (wysokosci), w ktorej wynik jest 
maksymalny przy sposobie ufoienia sondy pomiarowej wynikajllcym z instrukeji przyrzlldu oraz 
wymagan metody badawczej [2] (np. zawartych w punkcie 25), 

2. odezyt i zapisanie wskazywanego wyniku, 

3. wymnoienie wskazania przyrzlldu pnez wszystkie poprawki wzoreowania (cz~stotliwoseiowa, dy· 
namiezna, impulsowa) opublikowane w instrukeji [5], 

4. ustalenie minimalnej wartosci dopuszezalnej nat~ienia pola elektrycznego (Iub magnetycznego lub 
g~stoSci mocy - zaleinie od mierzonej wielkosci) w danym obszarze pomiarowym w uzaleinieniu 
od najniiszej ez~stotliwosci obeenej w obszarze pomiarowym zgodnie z {31, 

5. por6wnania dotychczasowego rezultatu pomiaru z wartoSciq dopuszezalnll i decyzja 0 stosowaniu 
w tym pionie pomiarowym usredniania wyniku w sposob bezposredni lub usredniania wyniku 
w sposob alternatywny podany w (2 pkt 11) 

6. zanotowaniu wyniku o5tateeznego jako warto.sci pola elektromagnetycznego w danym pionie. 

Na eta pie porownania wynik6w z wartosciami dopuszczalnymi (opis w punkcie 6.1) nast<lpi doliezenie po· 
prawek pomiarowyeh i niepewnosci pomiaru. 

5.7. Wyniki pomiarow i zmierzone wartosci skuteczne 

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/lEe 17025 I 7.8.Z.1.m I Spelnia wymagania punktu metody badawaej (2] I 25 

Wyniki pomiarow oraz zmierzone wartosci skuteczne pola elektrycznego i magnetyeznego przedstawiono w 
tabeli zafqczonej do sprawozdania jako zaf<tcznik nr 1. Podano takie wartosci wskainikowe poziomow emisji 
pol elektromagnetycznych dla kaidego pianu pomiarowego w miejscu dost~pnym dla ludnosci. Najnizsze 
wartosci dopuszczalne skfadowej elektrycznej i magnetycznej podano w podpunkcie 3.3.1. Wartosci te 
uwzgl~dniono podczas rozstrzygania 0 nieprzekraczaniu lub przekraczaniu dopuszczalnego limitu przez war· 
tosc; zmierzone w poszczegolnych pionach. 

6. Opis wynik6w badania 

6.1. Porownanie wynikow pomiarow z wartoSciami dopuszczalnymi 

Spetnla wymagania normy akredytaCYJne] PN·EN lSO/lEC 1702S 7.8.3.1.b) Spelnla wymagania punktu metody badawaej 121 1.1} 
7.8.6.1. 
7.8.6.2 

Zgodnie z metodq [2] po uzyskaniu serii wynikow pomiar6w w pionach pomiarowych dokonuje si~ ich po· 
rownania z wartosciami dopuszczalnymi podanymi w [3]. 

Zgodnie z normq akredytacyjnq PN-EN ISO/lEe 17025 to porownanie stanowi rozstrzygni~cie , kt6rego kryte· 
ria opisano w podpunkcie 3.3.2. 

Przed kaidym porownaniem z wartoscill dopuszczalnll dokonuje si~ uwzgl~dnienia poprawek pomiarowych 
(opisanych w podpunkcie 5.4) oraz niepewnosci pomiaru (opisanej w podpunkcie 5.5) . 

W przypadku obecnosci w obszarze pomiarowym pola elektromagnetycznego 0 widmie zfoionym (por. 
3.3.3) wykonuje si~ dodatkowo por6wnanie wartosci zmierzonyeh (powi~kszonych 0 poprawki pomiarowe 
i niepewnosc pomiarowll) z minimal nil wartosci<l dopuszczalnq, to jest z wartoscill obowiqzujllC<l. dla najnii· 
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szej eZE:stotliwosci obeenej w obszarze pomiarowym. Stui~ do tego wartosci wskainikowe opisane w [2 
punkty 25, 261. 

W przypadku pola elekt romagnetycznego 0 jednej eZE:stotliwosci por6wnanie wykonuje siE: bezposrednio, 
bez wyliczania wartosci wskainikowej. 

W punkcie 5.7 zamieszczono wyniki i rozstrzygniE:cia dla kaidego pionu pomiarowego z osobna. 

6.2. Przekroczenia poziom6w alertowych dla anten 0 regulowanym pochyleniu 

Spania wymagania normy a~c:yjnej PN·EN ISO/ lEe 17025 Spe/nia wymaganla punktu melody badilwczej [21 13 

Podcza5 pomiaru z pochyleniem srednim nie stwierdzono wartosci alertowych, to jest przekraczajqcych 60% 
wartosci dopuszezalnych . Nie musiaty bye prowadzone dziatania opisane w punkcie 13 metody badawczej 
[21 . 

7, Zbiorcze rozstrzygni~cie zgodnosci z wymaganiami 

Spe/nia wymagania normv i1ktedyticyjneJ PN·EN ISO/ lEe 17025 7.8.6 Spetniil wymapnia punktu metody badawczej {2l 

Na podstawie uzyskanych wynik6w badania pola elektromagnetycznego w obszarze pomiarowym dotycz<lcym 
staeji bazowej LOD1211A moina stwierdzic, ie w otoczeniu obiektu w miejscach dost-:pnych dla ludnosci 
nie wvstepuja przekroczenia wartosci dopuszczalnej r6wnej 39 VIm (wedfug [3] Tabela nr 2). 

8, Wykaz merytorycznych dokument6w zr6dlowych 

[11 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo oehrony srodowisko. Oz. U. nr 62, poz. 627 w aktualnym brzmie-
niu. 

121 ZalQcznik do Rozporzqdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprowie sposobow sprawdzania 
dotrzymonio dopuszezolnyeh poziomow pol elektromagnetycznyeh w Srodowisku. Oz. U. poz. 258. 

[31 RozporzQdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprowie dopuszezalnyeh poziomow pol elek-
tromognetyeznyeh w srodowisku 

141 Instrukcja podstawowa laboratorium Badawczego. 

151 Instrukeja metody badawczej " Badanie rozkfadu pola elektromagnetyeznego zakresu 5 Hz...90 GHz dla po-
trzeb ochrony ~rodowiska og61nego (O~)" w wersjl aktua[nej 

161 PN-EN 62311 Deena unqdzen elektronieznyeh f elektryeznyeh w odniesieniu do ogranlezen ekspozyeji Iud-
nosei w poloch elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz) (maj 2010) 

[71 Bienkowski, Pod[aska, Zubrzak Pole elektromognetyezne w srodowisku -metody szaeowanio i monitoring, 
(w: Medycyna Pracy 2019;70(5) str. 567-585) 

[8) Bienkowski Pomiory PEM stoeji bozowyeh telelonii kom6rkowej - wymogania 0 neezywistosc (materiaty 
prezentacji w ramach XII WKE Wroclaw 2019) 

191 Zakres akredytacji laboratorium Badawezego AB 529 pub[ikowany przez Po[skie Centrum Akredytacji 

1101 Norma PN-EN ISO/IEC 17025 w wersji aktualnej w dniu autoryzacji badania (norma akredytacyjna) 

111) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. 0 szczeg61nyeh instrumentach wsparcia w zwiqzku z rozprzestrzenianiem 

siE: wirusa 5AR5·CoV-2 

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA 
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO, 
ZAti\CZNIK NR l. TABElA WYNIK6w POMIAR6w 
ORAZ RYSUNKI 0 NUMERACH 1 DO 4 (4 ARKUSZEI 
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Zal<lcmik nr 1. Tabe la wynik6w pomiar6w. 
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Spr.wzdanill z badaniiI rozNadu pel Et.I _l001211A • O~ 

Wynlkz 
poprl wk4 

pomllrow, 

• 
• 
• • • 
• 

• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 

W. rtollt 
wllkdnlkowa 

0,10 

0 ,11 

0,10 

0,12 

0,12 

0,10 

0,10 

0 ,12 

0 ,10 

0,10 

0 ,11 

0,12 

0,13 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

0,13 

0,12 

0 ,10 

0,09 

Rozetnygnl,cle 
dotrz.ymlnl l wl rtok l 

Ew plonle 



! 
I 
I 

20m tOm 0 
.. - -1 -- 1 

Azymut Suma mocy 

EIRP [W] 1·1 

50 

130 

220 

315 

27397 

27397 

27397 

27397 

Cz~totllwosc 

najniisza 
(MHz1 

800 

800 

800 

800 

Rysunek Podzialka Obiekt 

Oopuszczalna 
wartosc pola E 

[Vlml 

3' 
3' 
39 

39 

1 1: 1000 Sloeja bazowa LDDI211A 

ArkUJz fII' 

tv'Jaksymalnv moiliwy Maksymalny moiliwy 
Maksymal ny moiliwy za5i~g 

zasill;gdlaE: 39V/m zasililg powililkszony 0 
POwililkszony 0 5aK. (z 

ImJ 5O%[mJ 
uwzgllildnieniem niepewno~cj 

omiaru 20% m 
23,2 34,' 4,8 
23,2 34,' 41,8 

23,2 34,' 41,8 

23,2 34,' 41,8 

Arkuszy 

Wersja , Temaf rysunku 
PrzewidYlrlane.obszo/y p'61 elektromagnetycznych a warfosciach wyiszych ad dopuszczalnych. Widok 

nt oz/om 
Zadanie: U-005113 .... 

Rysun.1r nit moie byt pOI/ie/CUll odtir ielflie; jest ittfE'gralnc. Clllsda, sproOlozdanio 1-;,...,....".,.;:.:;:::;:.""+;';;";;;;;::-;---, . ~.IELE-COM sp. Z 0 .0 
Pozyqa/sfadlum: 58.2676.2.1 MiIi .. - •• --



41 ,8 m ~m 25m 12.5m • 25 m .. -I 
, , : 

Az. 500 34,9 m - - - ) 

23,2m 

, 
• ~ 
.; • 

.'m .'m ...... 41,8 m 
PI -lo- 34,9 m .... I P21 P3 P4 1.,,°· .. Az. 1300 

23,2m 

~"""""""""""""""""""""""""" " ~ 

41,8 m 

Az. 2200 34 1m 
23,2m , 

• 

~ 
~ 
.; 
• 

.Om 

-'-"- ~ 
D.Om.:::? I P2 IP3 0." , 
~"""""""""""" i • : , • p.om , ,...: • < , , 

'-'"- 41,8m II P' 
~ lo."~ P5 . ",o.om A 3150 34,9 m 
" ~""""""""""""""""""""""""""" Z. 

23,2m t 
~ I 

t • i 

i 
, 
• ~. 
~ • • 

I .• m ....... • PI w-. rTol 0." P7 0." 

~""""""""""""""""""""""""""" 
CzE:StotJ iwo~1! Oopuszaalna Maksymalny mozliwy Maksymalny moiliwy 

Maksymalny moi liwy zasit:g 
Azymut Sumamocy 

najniisza warto~l!pola E zasit:gdlaE; 39v/m zasit:g powit:kszony 0 
powit:kszony 0 50% (z 

('1 EIRP [Wj uwzglt:dni eniem niepewnosci 
(MHz] (VI m] (m( SO%lmJ 

aamiaru 20%) 1m} 
50 27397 800 " 23,2 34,' 41.8 

130 27397 800 " 23,2 34,' 41,S 
220 27397 800 " 23,2 34,' 41,8 

315 27397 800 " 23,2 34,' 41,8 

Rysunek Podziafka Obiekf 

2 101000 Stacja bazowa LOD12ffA 

ArlrlllZ ~ 1 Wersja remaf rysunku 
Arkuszy 1 1 P:~~widy~~e . o~~zary p'ol elektromagnetycznych 0 warfosciach "'yiszych od dopuszczalnych. Widok 

'" faszcz tme lonowe 
Zadanie: U-005113 ,;l"TElE-COM sp. Z 0.0 RySUfllk rUe mDi~ byt pDt/ie/OIly oddz~/m'e: itsf infegro/na. czdcio. sprDtfrtzdOllirJ 

Pozycjal sfadium: 58.2676.2. f .. J •. ,.....,... ~ .IID-" ' Pc..,.. 



BOrn 40m 0 
.-01-- 1 

Azymut Wysokosc zainstalowania Maksymalny zasi~g obszaru 
[0 anten na az mude [m] omiarowego (dtugos~ strzetki) [m] 

SO 49,25 492,5 

130 49,25 492,5 

220 49,25 492,5 

315 49,25 492,5 

Rysunek Podzialka Obiekf 

3 1:5000 Sfaeja bazowa LOD1211A 

Arkusz N" Wersjo remof rysunku 

Arku$zy , Szkic rozmieszczenia pion6w pomiaroli/yeh li/ok6f obiekfu 

Zadanie: U-005113 .... 
RfSI.J(1f!k nill moi, by( pOl./il!lany oddzielr*: jist inll!grolno, czt;iclQ, sprol./Gzdanio 1-:---,-. 7-""~. "-1-:::':::::7::-:---1 .,. "rELE-COM sp. Z 0.0 

PozYCjalsfadlUffl: 58.2676.2.1 ....... _ ........ 01 &g.M!P-o~ 



• . 

Ry~unpk nie maie ()y( pOlo';elany oddzielni#!; jest integra/no. cIt.tril1. sprowoldania I;liELE.COM sp. Z 0 .0 






