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Sprawozdanienrl4Tl2022los
Sprawozd anie zbadania natęŻenia pól elektromagnetyczných

wykonanych w środowisku

22.04.2022 r -

22.04.2022 r.

P4 Sp. z o.o.
ul. WYnalazek 1

02-677 Warszawa

rium, sprawozdanie nie może byó powielane inaczej' 1ak tylko w całości'
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Sprawozdanĺe nr 147l2o22los

ĺ. Podstawa prawna

Badanía wykonano zgodníe z obecnie występującymi aktami prawnymi:o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r' Prawo ochrony Środowiska.(Tekst jednolity: Dz..U' zoa-ţoz' 1973 z zm')'' Rozporządzenie Ministra Żarowia , 
_ 

a,^^ 17. grudnia 2019r' W sprawiedopuszczalnych poziomów po-|' elektromagnetycznych w środowisku.(Dz. U.2019 poz.2448) r--'

' Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lute^go 
.2O2O.r' w sprawie sposobówľJilŤ'îi''ĺ, ő:11í \uąľ *ĺŕ l nlc ll' p J.io' o* pó l e l e ktro m a g n etycz n yc h

2. Aparatura pomiarowa

PodczaS badań uŻyto następującej aparatury pomiarowej:

Tabela nr ĺ

Apa raturę pomĺarową u1ą następujące wartoŚci niepewhości pomia ru obliczonei przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16 Podane wartoŚci niepewności stanowiąn lepewnoś ci rozszerzo ne dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=Z
NĺepewnoŚć pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfĺgurowanych obiektowŹrődeł pól, jak w dnĺu pom raru wynosi 32%

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

o Kompas (busota)[Up/1O/Sw]

' Cyfrowy miernik wilgotnoŚci względnej i temperatury powietrz a AZ8703nr fab. S/N:ĺ 0047614
(Świadectwo Wzorcowania: 0367 /AH/15; data wydania: 17.o3.2oĺ5). Taśma Miernicza Geodezyjna 50 m

. !.ilř:;,Î'ä''ľĹ"Ji"ľË ł,s r;i;:"ő' 
-'''', -4 1 8 o - 5 1 5/ 1 5 ; data wyda n i a : 27' o 4' 20 1 5)

Sondy
Swiadectwo wzorcowania

Narda
NBM - 520
Nr D-'t5BO

EF0392
nr E-0004 0,1 - 3 600MHz 0,5-788 V/m LWiMPtwt22g/21:

data wydania : ol.ot.źozl
Narda

NBM - 520
Nr D-1S8O

EF6091
nr01ĺ64 80 - 90 000MHz 0,5-248 Y/m LW|MP/Wt229t21;

data wydania : 07.07.20.21

FOZIKJ-7.8
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Sprawozdanie nr 1 47 l2022lOS

3. Współpraca z klientem

DziałanieLaboratoriumsłuzyzawszerozwiązywaniuproblemówispełnianiuWymagan
klienta.

Laboratorium zobowiązuje się do pzestrzegania warunków określonych |'-'"' 
klienta'

dotyczącycr.' n.r.trän]ioáci i pouĺnosci naoan aEkŻeochrony jego praw' jeŻeli nie jest

io śp'.ă.'ne z obowiązującym prawem'

KlientmamoŻliw ośćzłoŻeniaskargiwterminie14dni,liczącoddatyprzyjęcia
sPiawozdania'

4. OPis badania

Badanie przeprowadziło Laboratorium 
'Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy

P4 SP. z o.o

Badanie wYkonano zgodnie z"

ZałącznikdoRozporządzeniaYiÎi:ll"Klimatuzdnia17lutego2020.r.'Wsprawle
sposobów ,p,uňJräniă oot|,ryňuňiä dopuszc)arnýcň poziomów pól

elektromagn.ty"ný'ń w środowisru' ĺoi' U' 2O2o poz' 258)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, którego Żrődłem są urządzenia

wyszczególnione w pkt. 5 przeprow"ä;; w iionacrr óă'iu'o*ych, w szczególności

w tych miejscach, w których nu poŢriuňie uprzednio prreprowadzonych obliczeń'

stwierdzono występowanie * 
""-Jänv'l'.l' 

'axresácł' 
częstotliwości pól

elektromagnetycznych o naiwv1szvcľ, 
-ŢpäJ'i'*uny'ň 

|oziomach' na kierunkach

zbliŻonych do azymutów 9*""3i 
insiJacji,. do 

'.odległości 
wyznaczonej jako

dziesięciokrotnośi wysokoŚci zawiászenia anteny względem powieľzchni terenu'

Badania pól elexĺro'ugn.rv.rny.. .pir.prowadzo.no -w 
|ionacrr pomiarowych wzdłuŻ

głownych xi",unxäň;;řłi;;;*vór', oăou,lowyc. pionacrr'áraz w miejscach dostępnych

dla ludności * ätoăr.niu instalaci. W pŕzyjętych |ionacľ' pomiarowych pomiary

wykonano nu *všăxos.iach od o's' ' äo"z]ó' - n"j ňo*i.rrär'nią. terenu albo nad

innymi 
'i"jr.u*i!-o"1ip"v.ni 

dla ludności. W pobliżu uIządzen, obiektów i elementów

metalowych pomiary wykonano * JňË.i ni. .nni.jszej'niz 0,3 m od tych urządzeń'

obiektów i elementów metalowych'

Za wynik pomiaru wpisany w Tabelinr 4 kolumnie 8 niniejszego sprawozdania, uznaje

się wartoś e wyrn'ačroną jako iloczyn' 'ăř'v*"lnej 
chwilowej wartoŚci zmierzone1

i poprawki pom'arowej,' óowięxszonâ o (ozszeruoną nieperłlnośi pomiaru U dla

*rpáł.'vn n ika rozsze rzen|a k=2'

FOZIKJ-7.8
wydanie 6 225.08'2021 r

Strona 3 / 10



Sprawozdanie nr j4712022/0S

5' lnfoľmacje prze kazane przezklienta

Tabela Nr 2 _ oois obiektu w otoczeniu,którego wykonano badaniaTabela N r 2a _ śzcze g óło*e áu'ň"_ 1io ał â poř aJ" äLř. lí lł, ĺkroÍatowychTabela Nr 2b - Szcze!óło*u Jănă ZrZałufiiil äi# Jektorowych

Tabela Nr 2

Tabela Nr 2a

Tabela Nr 2b

oR konstrukcjidzaj wsporczej

obiektuOpis otoczeniu wykonanoktórego iarypom

WysokośćwieŻy
Stalowa Wĺeża kratowa

5í,5 m n.p.t.

24

Lp. Typ/producent Częstotliwośó
pľacy [GHz]

Moc
wyjściowa Typ/producent anteny Azymut

ĺ1 zainstal"
1

LON
80

LAT
ío 0.

0,6 326 +J 18931,26.46.8 50Î34'24.56'N

iowania
czas kieru nkowa

Warunki bowaCałodo 24h

rne

Lp. Typ nadajnika
Antena

Producent
/ Tvp t1

Wysokość
śľodka
elektr.
anteny

Pasmo

lMhzl

Kąt

ľl

EIRP
dla

anteny
IWIL

toN tAT

800 I
Huawei

ATR45J 8R6 100 I1 1ö3í E46"45
34',24.50 56'N2600R I 12620

8ĺ 13 '26.46'E 3450 '24.56"N900 I2
I1 '26.46"Î31 E 501800 I

Huawei
ATR451 8R6 100

,ĺeŤĺ'zo.ą6E
45

3450 '24.56'N2100 a
í 7683

3 Iĺ '26.46.Ee31
800 7

Huawei
ATR4518R6 220 45

3450 56'24. "N2600 7 12620
ĺ8Î3í

900 7
4

8Î31ĺ 46'Ećo-1800 %4',24.50 56"N7

Huawei
ATR451SR6 220

o
1 1Î3 '26.46"E

45
502't00 7

17683
5 ĺ8Ťí sotł'zł.soN800 o

Huawei
ATR45ĺ 8R6 320

í 8:3ĺ'26.46845
2600 3450 56"N'24.I 12620

I1 '26,46"Eţĺ
900 B

6
8e31 '26.46'Eĺ 3450 56'24. "Nĺ 800

Huawei
ATR451 BR6 320

B1 '26.46"E31
45

2100 50 t4 '24.56-N8
ĺ 7683

oĺ z.o-ts'ĺ E46u 34',24.50 56"N

FO2/KJ-7,8
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Sprawozdanie nr 1 47 ĺ2022los

\N załączonej tabeli podano^m.aksYmalne parametry pracy tej instalacji, deklarowane przez

orowadzącego rnstaiację. ,99:Íir^];ăio* '':Ząa;ěÄi^'uzytkownika 
pracowały przY

aktualnie występu1ącym obciąŻ".ygľ#"d;;ä: ň"-dä.ä;teňý'uzytk9*Tik" o sterowanycn

wiązkach zostały uštáwione w sposÓbffi.ă;liň"lą.y.p"łíiJniă'^iv'"guń 
pkt' 13 ppkt' 2 RMK'

Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszcza'rlr* ^ľ^:íľT--ľ,î:-9Î'ţ}:Tíľ-"?','ůîä.ä

ľ-]äţxÎĽl:ľ;äľ.'''l-"1lit'.'Jt;,"ľäľ3*&"ľľ*äł:hľäţ*,ľ;';.ľ'ąľ{łţl
wvko nyw a n e S ą p;ŕ ö;íti mler n i ra s,e ro ko p ar' o*" g;,' *Ą" s i n:'^'-ţî:,î',$Ţlä::Ë jli
äĺľik$;ŁŤŤ"''łJî'ť:i 3lůËÍř;'";ľ:ţiř'Jţ:Ľ.;'#ľř.'."'-';i3Ëni;;;;u,t*i" 

t'

czynniki łącznie'

Jako dopu szcza|ne Pţziomy.-g-!:ţ:ś.i 
pola elektromagnetycznego pĺzyjmuje się wartość

2|Nlmz, co odpowiada natęŻeniu 
".xř"jä*äi ăr"xtiř.'ńäj Po-la. elektromagnetycznego

o wartości zg vl,o - tl. minimalnej *ärtăé.i bopur..'rälnJí o,-" zakresu częsiotliwości od

10 MHz do 300 GHz'

F02IKJ-7 -8
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Sprawozdanie nr 147lZO22lOS

6. Wyniki badań i szkic sytuacyjny

Tempera tura iwilgotność wzg lędna nie wyższa niŻ dopuszczalna specyfĺkacja miernĺka

- Główny Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 3

nr4

Godzĺna
Temperatuŕa iţ]

Data
wykonania
badania

1

Minimalna Maksymalna Minimalna Maksymalna22.04.2022 08:15 'ĺ0;'ĺ5
Brak 9,2 10,'t 44 48

Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego

RMKzałącznika. do -lz 02.8. 2020 r

z

WartośćWysokość
pomiaru

Wynĺk badania
z niepewnością

Wynik
pomiaľu
pola-E)

Nľ
pionu/
punktu

LAT LON Wartość
wznaczona

pola-H

Opis

ImJ IV/mJ IV/m]3 [V/m]4

Wskaźnik
pozĺomu

emisjí WME

F/ml

WskaŹnik
poziomu

emisjĺ WMg
'Ż

B
10 150.57375 18.52417 terenu wokól

;poziom
2,0 O,B N) 1,3 2,2 0,08 0,006 0,08

2 50.57403 18.52417 terenu wokół 2,0 0,6 N) ĺ'3 2,2 0,08 0,006 0,08
o 50.57486 18.52458 terenu wokól 2,0 0,5 N) 1,3 2,2 0,08 0,006 0,084 50.57361 18.52444 terenu wokół 2,0 0,6 N) 1,3 2,2 0,08 0,006 0,08

5 50.57375 18.52486
poziom

terenu wokół 2,0 0,5 N) 'I,3
2,2 0,08 0,006 0,08

6 50.57347 18.52444 terenu wokół 2,0 0,9 N) í'3 2,2 0,08 0,006 0,08
7 50.57333 '18.525

terenu wokół
; poziom

2,0 0,9 N)
1,3 2,2 0,08 0,006 0,08I 50.57333 18.5261 1 terenu wokół 2,0 0,5 N) 1,3 2,2 0,08 0,006 0,08

I 50.57306 18.52819

'ĺ00.

;poziom
terenu wokól

stacji bazowe-
300m od

obiektu, na
2,0 0,7 N) í'3 2,2 0,08 0,006 0,08

ĺ0 50.57278 1 8.53028

poziom
terenu wokóĺ

stacji bazowe-' 450m od
obiektu, na

2,0 0,5 N) 't,3
2,2 0,08 0,006 0,08

11 50.57333 18.52375 terenu wokół 2,0 O,B N) 1,3 2,2 0,08 0,006 0,0812 50.57306 1 8.52333 terenu wokół
;poziom

2,0 O,B N) 't,3
2,2 0,08 0,006 0,08Za)

jako maksymaĺnejiloczyn
Wartościchwilowoj zĺn'ierzonej pomiaľowej,popraWkĺ

inteľpolujebadania

FO2/KJ-7.B
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Sprawozdanie nr 1 47 l2022lOS

a'.

- Główny Kierunek PomiarowY

Tabela nr 4 c.d.

Waľtośc
Wyznaczonâ

pola-H

WYnik
oomiaru
Pola-E')

Wysokośó
pomiaru

Wskaźnik
poziomu

emisji WMu

[A/mi

Wskażnik
poziomu

emisii WMe

[V/mJtV/ml[V/m]Im]

Opis

I

LON

I

LAT

7

Nr

21 0,080,0060,082,2't,3
0,5 N)2,0terenu wokół18.5226450.572513

0,080,0060,08.2,21,31,02,0tere18.5212550.5713914

0,080,0060,082,21,30,5 N)
2,0

-GKe; poziom 
l

terenu wokóľ
stacii bazoWe-

l ą50m od
I obiektu, na
l azvmucie ż2o'

18.5250.5704215

0,080,0060,082,21,30,9 N)2,0terenu wokół18.5236150.5734716
0,080,0060,082,2'l,3

0,8 N)
2,0terenu wokół18.5230550.5733317

0,080,0060,082,21,30,9 N)2,0
stacii bazowęj-

18.5236150.573751B
0,080,0060,082,21,30,8 N)2,0terenu wokół18.5233350.5740319
0,080,0060,082,21,30,7 N)2,0terenu wokóţ18.5226450.5745820
0,080,0060,082,21,31,02,0

18.5212550.5755521

0,080,0060,082,21,30,7 N)2,0

320

terenu wokóţ
stacii bazowe-

450m od
obiektu' na

18.5250.5766622

0,080,0060,082,21,30,7 N)
2,0terenu wokół18.5237550.5737523

0,080,0060,082,2't,3
0,7 N)

2,0
18.5234750.5740324

0,080,0060,082,21,31,02,0teĺenu wokół18.5231950.574325

wynikZa

zmierzonel poprawki porniaľowei'
'chwilowei wartości

ilreŻynv\Íy'znaczoną !akoslę Wârtośóprmiar.u
zmieĺzoną do wařtości dolnei granicydla wartośl

Do uzYskania

F02ĺKJ-7.8
wydanie 6225'08'2021r
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n,ryJ;ľ'!"#'xir".ffff"szą 
się wyłączniedo przedstawionych 

W sprawozdaniu punktow /

Dane podane przezklienta wpływają na waznośc wyników.
W oblígatoryjnym obszarze pomĺarowym zainstalowane są.urządzenĺa obcych operatow, któreilffiľoxă :{'." 

aktualnie *v'tëp';ä|ym obcĺąz.niu i ttore ňaią 
'płřř na przedstawione

W związku 
' *Ť:i.ľ w Życie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2O2o r.ĺnstrumentach wspaľcía * 

_i;iąrř;'^:' 
,:r::':--.]:"'::i:ľia ^2-O2O .r. o szczegolnych(Dz' l')' 2O2O' p"; äóă i'poźł''Í;ľ.l^:ęÄiÍ'Ë'Ţ:ľŕ"'iiËo':i-,."ľ':ä:: 

"Ţĺ:;.':,ffľ.Î!ilx'ŁŢf;::ł^-:.ilÎ:# j:5il1*::{ffi 
ľJ**ľn;ľ,il'"ľ;;;Jţľlľ,,,'ob jętym

FOZ/KJ-7.8
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Tabela nr5

W wyniku przeprowadzon ego badanĺa pofuĺerdzono, że otrzymane wartości wskaŹníkowedla wszystkich punktów / pionów pomiarowych badanej ĺnstalacjĺ rad iokomuníkacyjnej, nieprzekroczyły wartości ĺ Zatem poziomy pól e lektromagnetycznych w badanych punktachsą dopuszczalne

Tabela nr 6

Stwĺerdzenie zgodnoścí zostało prz'edstawione na podstawie wyników badań oraz

'i'"J[:ř:;ffiľłT.[ :ľ#Ţ'; 
1..tr' x,o, 

" 
taooratori u m'n i e ponos i oápowiedzia 

l n ości) dla
Stwĺerdzenia zgodności dokonano na podstawie zasady podejmowania decyĄli wymagańzawartych w załączniku do Rozporządzeriu 

^rĺĺri;;;' 
ń-;i; "r";;:;:17',r*no 

2020 r.
Ţ 
"n?ľJâŢţ,",'Í::;:;I r::;:ľţriŢš, 3':;ľ#ť: ,i**,:,:;;;,n'' |o,ĺo,a, po,l

7. Podsumowanie wyników badania
Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promĺenĺowania niejonizującegocharakteryzowane 

?r 'zez 
wartości gr an^iczne.w.lLáš.ĺ 

'ižy",rny"ndla 
miejsc dostępnych dĺaludności' uwzględniające *"yšiři' Źródła promi.-nĺow"niu mogące występowaćw obszarze pomiarowym' W zakresie po'ĺ"roń|''.""r,.*u pomiaň*.go, opisanegow punkcĺe 2 niniejszego Sprawo 

'aĂria, zgodnie' z ;;rp;;;ą;;;;;;;;'M,ristra Zdrowĺaz dnia 17 grudnĺa 20ĺ9 r' ' 'n"'ĺ" ag2,rr.ž"rallrľ"i pšrĺoraw pot 
"l"lłrá,rrgretycznychľrů:,';,Ţ;:iÍr,,?ţ,ł;.'îll,,1;ľ;ĺ áioa1, rtore zostjř'przyjęteoo oolicień wskaźników

KoNlEc šËńÁwożóÁŃlÄ

Zakres częstotliwości Natężenie pola _ E Natężenie pola - H
í0 MHz - 300 GHz 28 Vlm 0,073 A/m

Mateusz Skotniczny Wiktorĺa Chłapek
Podpĺs jestţQ.,,,,,,')łl

13:42:10

ii
,'ĺť

T
Hanna Helczyk

Kieril/nik ds. jakości
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