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1. Informacje ogólne. 

 

Zleceniodawca 

P4 sp. z o.o.,  

ul. Wynalazek 1,  

02-677 Warszawa  

osoba udzielająca informacji- 

Monika Jankowska 
 

Istotne informacje dostarczone 
przez klienta 

komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania 

sprawozdania 

Dane otrzymane od klienta mogące 
mieć wpływ na ważność wyników 

Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy 

instalacji, poprawka pomiarowa, ustawienie pochylenia anten 

Prowadzący instalację P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 

Lokalizacja obiektu Stare Opole, ul. Warszawska, dz. nr 145/5, woj. mazowieckie 

Miejsce instalacji anten Wieża kratowa 

Miejsce instalacji urządzeń outdoor 

Osoby wykonujące pomiar Łukasz Biczyk 

Data wykonania pomiaru 15.01.2021 

Temperatura na początku pomiaru 
[°C]  

1,0 

Temperatura na koniec pomiaru [°C]  0,5 

Warunki atmosferyczne  Brak opadów 

Wilgotność na początku pomiaru 
[%]  

52,0 

Wilgotność na koniec pomiaru [%]  54,5 

Inne źródła pól 
elektromagnetycznych oznaczone 
na załączniku graficznym 

Występują 

Parametry pracy instalacji  Rzeczywisty 

2. Podstawa prawna. 

 
2.1 Normy i rozporządzenia: 
 

▪ Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania 
dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) 

▪ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) 

▪ Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396). 

3. Opis pomiarów 
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Metodologia pomiarowa Pomiary w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. 
w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258). 

Cel badań Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla 
ludności. 

Opis zestawu pomiarowego Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,8 V/m 
300V/m pracująca w paśmie 80 MHz – 90 GHz, świadectwo wydane przez 
Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut 
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, numer 
świadectwa: LWIMP/W/092/19, świadectwo ważne do 15.03.2021r.  
Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracująca w zakresie temperatury -10°C - 
+50°C oraz wilgotności 5% - 95%. 
Niepewność rozszerzona 59,2% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem 
współczynnika rozszerzenia k=2. 

Wyposażenie pomocnicze Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436, 
świadectwo wzorcowania z dn.  03.04.2017r. wydane przez Laboratorium 
Pomiarowe "MUTECH". 
Przymiar wstęgowy STABILA, nr seryjny 10721, świadectwo wzorcowania z dn. 
19.06.2017r. wydane przez Zespół Laboratoriów wzorcujących Okręgowego 
Urzędu Miar w Gdańsku. 
GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych IS/PO-
16-11/03.  

Pomiary zostały wykonane 
 

1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach 
zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach 
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do 
rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, 
poz. 258), 

2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio 
wykonanych obliczeń uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono 
możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach 
zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 
ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z 
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczeń nie 
uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów 
występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym. 

3. w miejscach dostępnych dla ludności. 
4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały 

w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów) 
5. wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek 

pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę oraz przy rzeczywistych 
warunkach pracy instalacji innych operatorów (w przypadku 
występowania). W takiej sytuacji uwzględniono jednolitą poprawkę 
pomiarową wynoszącą 2,0. 

 
Szczególne warunki podczas 

wykonywanie pomiarów 

Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu epidemii, 
zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.9)) 
 

Warunki pracy urządzeń 
nadawczych 
 

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez 
zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy 
instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 
17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych 
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