
LPO.410.037.02.2017

P/17/082

NAJWYZSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Poznaniu

WYST^PIENIE
POKONTROLNE

NAJWYZSZA IZBA KONTROLI

Delegaturaw Poznaniu
ill. Dozynkowa 9H, 61-662 Poznan

T +48 61 655 62 00, F +48 61 655 62 01

lpo@nik.gov.pl



Numer i tytui kontroli

Jednostka

przeprowadzajqca
kontrole

Kontroierzy

Jednostka

kontrolowana

Kierownikjednostki
kontrolowanej

Ocena ogolna

I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/17/082-Dziatania organow administracji publicznej w zakresie ochrony przed
promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzacym od urzadzeri telefonii
komorkowej

Najwyzsza Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu

1. Mariusz Kubiak, gl. specjalista kontroli paiistwowej, upowaznienie do kontroli
nr LPO/205/2017 zdnia 11 grudnia 2017 r. oraz nr LPO/41/2018 z dnia 26 lutego
2018 r.

(dowod: akta kontroli str. 1-2, 7-8)

2. Wojciech Domagalski, gt. specjalista kontroli paiistwowej, upowaznienie do kontroli
nrLPO/10/2018 zdnia 10 stycznia 2018 r. oraz nr LPO/36/2018 z dnia 6 lutego
2018 r.

(dowod: akta kontroli str. 3-4, 5-6)

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4,
61-625 Poznari-dalej „WIOS".

Pan Zdzistew Wojciech Krajewski, Wielkopolski Wojewodzki Inspektor Ochrony
Srodowiska (dalej: ..Wojewodzki Inspektor") sprawujacy te_ funkcje, w okresie od dnia
7 maja 2007 r. do dnia 28 lutego 2018 r. Od dnia 6 marca 2018 r. do dnia 28 maja
2018 r. obowiazki Wojewodzkiego Inspektora pernita Pani Hanna Koiiczal(dalej:
„p.o. Wojewodzkiego Inspektora"), a od dnia 29 maja 2018 r. Wojewodzkim
Inspektorem jest Pan Waldemar Koteski1.

(dowod: akta kontroli str. 10,11,1331-1332,1340)

II. Ocena kontrolowanej dziatalnosci2
W skontrolowanym okresie3 Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w Poznaniu w znacznie ograniczonym zakresie i nie zawsze rzetelnie
realizowat zadania zwiazane z ochrony ludnosci przed promieniowaniem
elektromagnetycznym (dalej: PEM), pochodzacym od urzadzeri telefonii
komorkowej. Gidwna, tego przyczynq byfo niewystarczajace kadrowe i sprzetowe
przygotowanie WIOS do wfasciwego prowadzenia kontroli w obszarze
dotrzymywania dopuszczalnego poziomu PEM wotoczeniu stacji bazowych telefonii
komorkowej (dalej: SBTK).

WIOS nie przeprowadzal z wtesnej inicjatywy kontroli dotrzymywania
dopuszczalnego poziomu PEM wotoczeniu SBTK, np. woparciu o analiz? ryzyka
sporzadzona^ na podstawie wynikow pomiarow otrzymywanych od uzytkownikow
SBTK. Natomiast po interwencji GIOS dotyczacej wnioskow o kontrole zfozonych
przez osoby fizyczne, WIOS przeprowadzii pomiary PEM przy zastosowaniu

1 http://bip.poznan.wios.gov.pl/kierownictwo/
2Najwyzsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniowa^ skale ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidtowosci,
negatywna. Jezeli sformutowanie ooeny ogolnej lub cz^stkowej wedhjg proponowanej skali bytoby nadmiernie utrudnione^
albotaka ocena nie dawataby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki wzakresie objetym kontrolq
stosuje sieocene opisowq, badz uzupefriia ocene ogolna, ododatkowe objasnienie.
3Lata 2015-2018 (do zakohczenia czynnosci kontrolnych).



metodyki wtasciwej dla paristwowego monitoringu srodowiska, lecz jedynie
w pojedynczych punktach, co nie uprawniato do sformutowania wnioskow
o dotrzymaniu dopuszczalnego poziomu PEM w otoczeniu SBTK.
W WIOS nie przeprowadzano udokumentowanej kontroli i analizy wynikow
pomiarow przedktadanych przez uzytkownikow SBTK. Weryfikacja wynikow tych
pomiarow przeprowadzana byte tylko w2017 r. i miata jedynie charakter formalny.
Wkonsekwencji WIOS nie pozyskiwat wiedzy, czy pomiary stanowiace podstaw?
sprawozdari spetniaty wymogi metodyki wskazywanej wtychze sprawozdaniach.
WIOS zrealizowat pomiary PEM we wszystkich punktach wyznaczonych wramach
wojewodzkich programow monitoringu srodowiska, jednak ograniczony zakres
danych upowszechnianych w ramach cyklicznych raportow nie dostarczat ich
odbiorcom petnych informacji na temat dotrzymywania standardu jakosci srodowiska
w obszarze PEM.

WIOS wprawdzie posiadal akredytacj? na wykonywanie pomiarow kontrolnych PEM
w otoczeniu SBTK, jednak sprz^t pomiarowy, ktorym dysponowat, nie pozwalal na
przeprowadzanie takich pomiarow w sposob w petni zgodny z przepisami prawa.
Pracownicy Laboratorium WIOS wykonujacy pomiary podlegali przeszkoleniu z
zakresu PEM, natomiast nie realizowano specjalistycznych szkoleri dla pracownikow
pionu Inspekcji, ktorych zadaniem byta m.in. kontrola wynikow pomiarow
przedktadanych WIOS przez uzytkownikow SBTK.
Wojewodzkie programy monitoringu srodowiska (WPMS) na lata 2013-2015 oraz
2016-2020 zostaty sformutowane zgodnie z zatozeniami odpowiednich
paristwowych programow monitoringu srodowiska (PPMS). Wocenie NIK, pomimo
przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych pomiarow monitoringowych, raporty
zrealizacji WPMS na obszarze wojewodztwa nie dostarczaty jednak petnych
informacji odnosnie dotrzymywania standardu jakosci srodowiska w obszarze PEM.
Formutowane wnioski opierafy si? bowiem na wynikach - przeprowadzonych
wprawdzie zgodnie z metodykq - pomiarow monitoringowych, lecz dokonywanych
jedynie w miejscach mato narazonych na ponadnormatywne PEM.
Nie uwzgl^dniano natomiast informacji o wynikach pomiarow dokonywanych na
zlecenie uzytkownikow SBTK, w tym wskazujacych na poziom PEM zblizony
do dopuszczalnego, wyst^pujacy takze wmiejscach statego przebywania ludzi.

Formutuja^c powyzsza^ ocen?, NIK dostrzega systematyczne zgteszanie Gtownemu
Inspektorowi Ochrony Srodowiska (GIOS) i Wojewodzie Wielkopolskiemu
niezaspokojonych potrzeb kadrowych WIOS, a takze brak jednolitych wytycznych
GIOS dotycza^cych realizowania zadari kontrolnych w zakresie PEM, w tym
planowania i prowadzenia pomiarow w otoczeniu SBTK oraz weryfikowania
przedktadanych przez uzytkownikow SBTK sprawozdari pomiarowych.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1.Organizacja wykonywania zadari w zakresie ochrony

przed promieniowaniem elektromagnetycznym
pochodzacym od urzadzeri telefonii komorkowej

Opisstanu 1. w latach 2015-2017 do zadari Wydziatu Inspekcji WIOS, wymienionych
faktycznego wRegulaminie organizacyjnym tej jednostki, nalezato prowadzenie dziatelnosci

kontrolnej w zakresie qkreslonym w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r.
o Inspekcji Ochrony Srodowiska4. Z kolei do zadari Wydziatu Monitoringu
Srodowiska WIOS nalezato m.in. prowadzenie paristwowego monitoringu

4Dz. U. z 2016 r., poz. 1688 zezm. (dalej rowniez „ulO§").



srodowiska, a w szczegolnosci: opracowywanie programow paristwowego
monitoringu srodowiska, gromadzenie informacji o srodowisku, przetwarzanie
zgromadzonych informacji o srodowisku oraz dokonywanie ocen stanu srodowiska.

W regulaminie organizacyjnym WIOS, zadnej komorce organizacyjnej nie
przypisano zadari dotyczacych: monitorowania i kontroli PEM w srodowisku
(w ramach planowych i doraznych kontroli WIOS) pochodzacego od urzadzeri
telefonii komorkowej, prowadzenia kontroli przestrzegania przez uzytkownikow
SBTK5 zakresu, cz^stotliwosci i sposobu prowadzenia pomiarow wielkosci emisji
PEM i jej wptywu na stan srodowiska, analiz sprawozdari pomiarowych
przedktadanych przez operatorow telefonii komorkowej i prowadzenia kontroli w tym
zakresie.

(dowod: akta kontroli str. 13-53,105,110)

Wojewodzki Inspektor podat w ztozonym wyjasnieniu, ze regulamin organizacyjny
WIOS reguluje zasady organizacji i dziatenia Inspekcji i jest dokumentem o zakresie
ogolnym, wieloletnim, i tym samym nie okresia zadari szczegotowych. Wskazat
ponadto, ze zadania Inspekcji Ochrony Srodowiska okreslone sa, w art. 2 ust. 1
ustawy o Inspekcji Ochrony Srodowiska, ktory okresia m.in. zadania w zakresie
kontroli podmiotow korzystajacych ze srodowiska, wobec czego w regulaminie
organizacyjnym wskazuje si? jedynie komork? realizujaca, zadanie okreslone
w ustawie o Inspekcji Ochrony Srodowiska.

(dowod: akta kontroli str. 105,110)

Zadania dotyczace monitorowania i kontroli PEM (w tym pochodzacego od urzadzeri
telefonii komorkowej) na terenie wojewodztwa wielkopolskiego, w okresie objejym
kontrola, NIK, byty realizowane przez pracownikow Delegatury WIOS w Kaliszu.
Udziat w realizacji (od 30 sierpnia 2017 r.) monitoringu srodowiska w zakresie PEM,
powierzono pracownikowi tej delegatury w ramach szczegotowych obowiazkow
pracowniczych.

(dowod: akta kontroli str. 13-44,59-62)

Wedtug Wojewodzkiego Inspektora, weryfikowanie otrzymywanych przez WIOS
wynikow pomiarow PEM w otoczeniu SBTK, przedktadanych przez operatorow
telefonii komorkowej (badz przez akredytowane laboratoria badawcze dziatejace
w imieniu tych operatorow), powierzono inspektorowi Delegatury w Kaliszu (w Dziale
Inspekcji). Jest to jeden z wielu jego obowiazkow.

(dowod: akta kontroli str. 105,111)

2. WIOS nie dysponowat aktualnymi i kompletnymi danymi na temat zrodet PEM
pochodzacych od urzadzeri telefonii komorkowej na terenie wojewodztwa, ktore
obejmowatyby ich lokalizacji, rodzaj i moc emisyjna^. Z otrzymywanych od
operatorow telefonii komorkowej sprawozdari z pomiarow PEM w otoczeniu SBTK,
WIOS pozyskiwat dane dotyczace zrodet PEM pochodzacych od urzadzeri telefonii
komorkowej, tj. liczby czynnych SBTK na terenie wojewodztwa oraz ich lokalizacji.
Prowadzona w WIOS ewidencja SBTK zawierata: nazw$ Delegatury WIOS
terytorialnie wtasciwej dla lokalizacji SBTK, nazw§ powiatu, gminy, miejscowosci,
dane adresowe lokalizacji SBTK; nazw§ uzytkownika SBTK; moc emisyjna,
iwysokosc instalacji oraz nadany jej numer. WIOS nie posiadat petnej6
i aktualizowanej bazy danych dotyczacych SBTK dziatajacych na terenie
wojewodztwa, ze wzgl^du na fakt, ze Inspektorat nie otrzymywat zgtoszeri instalacji,

5SkrotSBTK oznacza stacje bazowa, telefonii komorkowej.
6tj. dotyczacej wszystkich dziatajacych na terenie woiewodztwa instalacji



kierowanych przez operatorow do organow ochrony srodowiska7 w trybie art. 152
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska8 (dalej: Pos).

Zdaniem Wojewodzkiego Inspektora, dla realizacji zadari wynikajapych z przepisow
art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz art. 5 ust. 4 pkl 3 i 4 ustawy o Inspekcji Ochrony
Srodowiska, nie byto potrzeby pozyskania przez Inspektorat petnej bazy danych
oSBTK. Wojewodzki Inspektor podat, ze w latach 2015-2017 WIOS wykonat
pomiary monitoringowe poziomow PEM i okreslit poziomy tych pol, a poniewaz
wzadnym punkcie pomiarowym WIOS nie stwierdzit przekroczenia poziomu
dopuszczalnego 7V/m dla zakresu czestotliwosci od 3 MHz do 300 GHz (najwyzszy
zmierzony poziom wyniost ponizej 2,4 V/m), dlatego nie zaszte potrzeba analizy
sprawozdari z pomiarow PEM z poszczegolnych zrodet SBTK. Jednoczesnie,
wedtug Wojewodzkiego Inspektora, liczba informacji o zrodtech PEM pochodzacych
z otrzymywanych przez WIOS sprawozdari z pomiarow PEM w otoczeniu SBTK,
przedktadanych przez operatorow telefonii komorkowej, wielokrotnie przekraczata
mozliwosci kontrolne Inspektoratu.

(dowod: akta kontroli str. 105,111)

3. W okresie objejym kontroli NIK, czterech pracownikow Delegatury WIOS
wKaliszu zajmowato si? szeroko rozumianym zagadnieniem PEM na terenie catego
wojewodztwa wielkopolskiego, z tego: dwoch (Laboratorium w Kaliszu) realizowato
zadania dotyczace pomiarow kontrolnych i monitoringowych z zakresu problematyki
PEM, jeden pracownik (Wydziat Monitoringu) uczestniczytw monitoringu srodowiska
wzakresie PEM, jeden pracownik (Dziat Inspekcji wDelegaturze WIOS w Kaliszu)
przeprowadzat kontrole terenowe oraz kontrole bez wyjazdu w teren, m.in.
wzakresie ochrony przed PEM. Pracownicy realizujacy ww. czynnosci ukoriczyli
kierunkowe studia wyzsze (inzynieria srodowiska, ochrona srodowiska, chemia,
elektronika) oraz studia podyplomowe, legitymowali si? stazem pracy wWIOS od 16
do 32 lat.

(dowod: akta kontroli str. 59-64)

Wojewodzki Inspektor corocznie zgteszat9 Gtownemu Inspektorowi Ochrony
Srodowiska (dalej: GIOS) problemy kadrowe utrudniajace petna, realizacj? zadari
WIOS. Pismem z dnia 7 pazdziernika 2016 r.10, stanowiacym odpowiedz na pismo
Zast?pcy GIOS z 23 wrzesnia 2016 r. polecajace biezace wypetnianie obowiazku
weryfikacji przekazywanych pomiarow w zakresie PEM, WIOS poinformowat,
ze weryfikacja wszystkich przedstawianych wynikow lezy poza mozliwosciami
kadrowymi Inspektoratu. Jednoczesnie Wojewodzki Inspektor wskazat,
zeefektywnosc tych kontroli jest niewspotmierna do naktadu pracy (w pismie
podano, ze w skali catego kraju na ponad 7000 kontroli dokumentacyjnych
przeprowadzonych w latach 2015-201611, zakwestionowano tylko piec sprawozdari,
tj. 0,071%). Wojewodzki Inspektor poinformowat, ze majac na wzgledzie polecenie
weryfikacji przekazywanych wynikow podejmie zmiany organizacyjne w celu
wyznaczenia dodatkowych osob do wykonania tego zadania, jednak bez
zapewnienia petnej kontroli. Realizujac to zobowiazanie, od 2018 r. przeniesiono
pracownika Delegatury wKaliszu z Wydziatu Monitoringu do Dziatu Inspekcji.

Wojewodzki Inspektor podat w ztozonym wyjasnieniu, ze wykonywanie kontroli
wzakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym powierzono

7Organami ochrony srodowiska sa. m.in. wdjt, burmistrz lub prezydent miasta (zgodnie zart. 376 ustawy Pos).
8Tekstjednolity Dz. U. z 2018 r, poz.799ze zm.
9wzatapzniku nr 5Ekonomiczno-kadrowe uwarunkowania realizacji ustawowych zadah Inspekcji do Zatozeii merytorycznych
iorganizacyjnych opracowania - Informacji o dziatelnosci IOS (...)"
10KDI.7023.106.2016.sk

11 WIOS wtym czasie nie zrealizowat ani jednej kontroli dokumentacyjnej i nie zakwestionowat zadnego sprawozdania
przekazanego przez operatorowSBTK.



jednemu pracownikowi wDelegaturze w Kaliszu. Wramach tych kontroli wykonywat
on kontrolne pomiary poziomow PEM na terenach dost?pnych dla ludzi oraz -
wzwiajzku^ z zadaniem okreslonym w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o Inspekcji
Ochrony Srodowiska - kontrolowat przestrzeganie przez eksploatujacych zrodta
PEM zakresu, cz?stotliwosci i sposobu prowadzenia pomiarow wielkosci emisji i jej
wptywu na stan srodowiska otrzymywanych w zwiazku z przepisem art. 122a Pos.
Zdaniem Wojewodzkiego Inspektora, monitorowanie poziomu PEM pochodzacego
od urzadzeri telefonii komorkowej w otoczeniu SBTK nie stanowi zadania Inspekcji
Ochrony Srodowiska. Precyzujac sposob ww. kontroli oraz ich zakres pozwalajacy
WIOS na realizacji zadania okreslonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy
o Inspekcji Ochrony Srodowiska, Wojewodzki Inspektor podat m.in., ze kontrolne
pomiary poziomow PEM na terenach dost?pnych dla ludzi nie stanowia^ realizacji
zadari okreslonych ww. przepisem. Przedmiotem tych kontroli nie byto zatem
pomiarowe sprawdzenie wynikow przedstawionych przez eksploatujacych stacje
bazowq telefonii komorkowej, poniewaz takie zadanie nie zostato okreslone dla
Inspekcji Ochrony Srodowiska.

(dowod: akta kontroli str. 105-106,112,123-126,1126,1130)

Czterej pracownicy WIOS (trzej pracownicy Laboratorium WIOS w Kaliszu oraz
jeden pracownik Dziatu Inspekcji Delegatury w Kaliszu), z ktorych trzem powierzono
zadania zwiazane z PEM (zarowno w obszarze dziatelnosci kontrolnej, jak rowniez
wobszarze prowadzenia paristwowego monitoringu srodowiska), wokresie objejym
kontrola^ uczestniczyli tacznie wtrzech szkoleniach (po jednym szkoleniu w kazdym
roku objejym kontrola^ NIK, w ktorym uczestniczyty dwie osoby12). W roku 2015
i2017 tematyka szkoleri dotyczyte porownari miedzylaboratoryjnych z zakresu
pomiarow pol elektromagnetycznych w srodowisku, a w 2016 r. szkolenie
obejmowato pomiary poziomow elektromagnetycznych wsrodowisku ogolnym. Dwaj
pracownicy WIOS: jeden prowadzacy rejestr zrodet PEM i gromadzacy dane
wwojewodzkiej bazie danych o korzystaniu ze srodowiska oraz drugi, ktory
w2017 r. przeprowadzit 40 kontroli dokumentacyjnych sprawozdari z pomiarow pol
elektromagnetycznych wsrodowisku wotoczeniu SBTK, nie byli kierowani w latach
2015-2017 na szkolenia w zakresie analizy otrzymywanych od operatorow telefonii
komorkowej sprawozdari.

Inspektor Wojewodzki wskazat, ze w dokumentach wewnejrznych stosowanych
wramach systemu zapewnienia jakosci planowane byty szkolenia na dany rok
kalendarzowy. Wtakich propozycjach (zat. PW-07-09-01) na rok 2018 znalazto si?
szkolenie dotyczace pomiarow PEM.
Kierownik Delegatury WIOS wKaliszu m.in. podat, ze pracownicy Delegatury (w tym
pracownik prowadzacy kontrole dokumentacyjne przekazanych WIOS sprawozdari
z pomiarow pol elektromagnetycznych w srodowisku w otoczeniu SBTK) byli
szkoleni w zakresie wykonywania kontroli opartych na analizie badari
automonitoringowych w zakresie ogolnym. Ww. szkolenie wewnejrzne13 (trwajace
0,5 godziny) dla 12 pracownikow Dziatu Inspekcji przeprowadzit w dniu 6 wrzesnia
2017 r. Kierownik Dziatu Inspekcji Delegatury WIOS w Kaliszu. Zdaniem Kierownika
Delegatury WIOS w Kaliszu, sposob dokonywania i dokumentowania kontroli
wzakresie PEM nie rozni si§ istotnie od kontroli w innym zakresie, zatem nie jest

12 W2015 r. przeszkolono: pracownika Laboratorium oraz pracownika Dziatu Inspekcji; w2016 r. przeszkolono: pracownika
Laboratorium orazpracownika Dziatu Inspekcji; w2017r.przeszkolono dwoch pracownikow Laboratorium.
13 Jako najwazniejsze zagadnienia tego szkolenia (ujete w karcie szkolenia i ktdre nalezato przede wszystkim zbadac)
wymieniono sprawdzanie czy: dotrzymywane sadopuszczalne wielkosci emisji; badania ipomiary zostaty wykonane wmiejscu
i zakresie okreslonym w pozwoleniu/przepisach prawa; pobieranie probek i badania zostaty wykonane przez akredytowane
laboratorium zgodnie z metodykami referencyjnymi; wyniki nie nasuwaja. zastrzezeh; badania i pomiary zostaty wykonane
terminowo; wyniki badah i pomiarow zostaty przekazane do WIOS terminowo; sposob prezentacji badah i pomiarow jest
zgodny z obowiazuja,cymi normami.



wymagane oddzielne szkolenie w tym zakresie. Kierownik Delegatury WIOS
wKaliszu uznat, ze wiedza i doswiadczenie Inspektora realizujacego kontrole
terenowe i dokumentacyjne m.in. z zakresu PEM sa^ wystarczajace do realizacji
powierzonych zadari idlatego nie zgteszano wtym zakresie potrzeb szkoleniowych
do GIOS. Uznano jednak za niezb^dne ugruntowanie wiedzy i umiejejnosci
dotyczacych PEM i w zwiazku z tym, na rok 2018 zgtoszono do planu szkoleri
szkolenie wewnejrzne14 dla dwoch pracownikow Delegatury WIOS wKaliszu.

(dowod: akta kontroli str. 106,112-113,1220,1223-1224,1228,1272)

4. Wlatach 2015-2017, WIOS dysponowat i wykorzystywat dwa rodzaje miernikow
szerokopasmowych15 posiadajacych w catym ww. okresie aktualne swiadectwa
wzorcowania. Wokresie objejym kontrolq, urzadzenia te byty sprawne. Za pomoca,
posiadanych miernikow szerokopasmowych, WIOS w latach 2014-2016,
przeprowadzit w ramach Paristwowego Monitoringu Srodowiska (PMS), pomiary
PEM wsrodowisku (w zakresie od 100 kHz do 3 GHz) oraz pomiary interwencyjne
w otoczeniu SBTK podejmowane na wniosek stron.

W opinii biegtych16 powotanych przez NIK (sporzadzonej dla potrzeb niniejszej
kontroli wdniu 2 maja 2018 r.), mierniki szerokopasmowe:

1) Nie pozwalaja^na przeprowadzenie pomiarow srodowiskowych, majacych na celu
zbadanie oddziatywania SBTK na srodowisko. Nie umozliwiaja, identyfikacji
zrodet promieniowania, co jest istotne wprzypadku lokalizacji, gdzie wniewielkiej
odlegtosci od siebie pracuja, SBTK roznych operatorow. Nie pozwalaja, tez
na spetnienie wymagania rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 30 pazdziemika
2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych
wsrodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomow17, wedtug
ktorego, przy pomiarach PEM stosuje s'\q poprawki pomiarowe, umozliwiajace
uwzgtednienie parametrow pracy instalacji wytwarzajacych te pola najbardziej
niekorzystnych z punktu widzenia oddziatywania na srodowisko. Ze wzgtedu
naspecytik? wspotczesnych systemow telefonii komorkowej, poprawki te
wyznaczone moga, zostac praktycznie wytacznie na drodze ekstrapolacji,
po wykonaniu pomiarow selektywnych.

2) Pozwalaja, na realizacji pomiarow monitoringowych (w ramach Paristwowego
Monitoringu Srodowiska) na zasadach okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu
prowadzenia okresowych badari poziomow pol elektromagnetycznych
w srodowisku18.

3) Pozwalaja, na realizacji pomiarow interwencyjnych, majacych na celu
zweryfikowanie, czy w zgtoszonej lokalizacji wyst^puje przekroczenie
dopuszczalnych poziomow nat^zeri pol elektromagnetycznych.

(dowod: akta kontroli str. 65-66,1281-1330)

Pracownik WIOS przeprowadzajacy m.in. kontrole terenowe i dokumentacyjne
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych wyjasnit, ze opracowania

" Zgtoszenie szkolenia udokumentowano wzat. PW-07-09-01 (opracowanym 30 listopada 2017 r.), gdzie podano m.in.
propozycje szkolenia wewnetrznego „Ocena wynikow pomiarow przedstawianych przez prowadzacych instalacje emitujace
PEM" dla dwoch pracownikow Dziatu Inspekcji Delegatury WIOS wKaliszu.
15 Byty to: dwa mierniki z dwiema sondami pomiarowymi wyprodukowane w2009 r. oraz trzy mierniki wyprodukowane
w 2004r.z trzema sondami pomiarowymi.
16 Postanowieniem z dnia 26 lutego 2018 r. Dyrektora Delegatury NIK wPoznaniu, powoteno trzech biegtych wdziedzinie
ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, wcelu zbadania poprawnosci merytorycznej izgodnosci zmetodyka
wykonywania pomiarow okreslona wzataczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziemika 2003 r.
przyktadowych sprawozdah z badania pol elektromagnetycznych przedktadanych WIOS oraz dokumentacji wraz
ze sprawozdaniami z badah pol elektromagnetycznych wykonanych przez WIOS wzwiazku z realizacja interwencyjnych
kontroli w Rawiczu i Poznaniu.

17 Dz. U. z2003 r. Nr 192, poz. 1883 (dalej: „rozporzadzenie Ministra Srodowiska z30 pazdziemika 2003 r.").
18 Dz. U. Nr 221, poz. 1645 (dalej: .rozporzadzenie Ministra Srodowiska zdnia 12 listopada 2007 r.).



wynikow pomiarow poziomow pol elektromagnetycznych wykonanych w ramach
Paristwowego Monitoringu Srodowiska w latach 2014-2016, ktore zamieszczone
zostaty na stronie internetowej WIOS w Poznaniu, zrealizowane zostaty w oparciu
o sprawozdania z badari wykonanych przez laboratorium WIOS posiadajace w tym
zakresie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, a badania te zrealizowano
wsposob okreslony w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada
2007 roku. Pracownik WIOS podat ponadto, ze na uzyskane (przy pomocy
miernikow szerokopasmowych - w nawiasie dopisek kontrolera NIK) wartosci
wynikow pomiarow w poszczegolnych punktach pomiarowych mogty miec wptyw
rozne zrodte pol elektromagnetycznych: zarowno instalacje stacji bazowych telefonii
komdrkowych, innych instalacji radiokomunikacyjnych (np. radiowo-telewizyjnych)
czy systemow radiodost^powych do Internetu.

(dowod: akta kontroli str. 65-66,75,1281-1330)

Zdaniem Wojewodzkiego Inspektora, w dotychczasowych dziataniach kontrolnych
WIOS, posiadany sprz^t pomiarowy zapewnit realizacji podstawowych zadari
wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawa (zapewniat mozliwosc realizacji
zadari dotyczacych PEM), a zadaniem WIOS nie jest realizowanie pomiarow,
o ktorych mowa w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 2003 r.,
jednakze na potrzeby kontroli pomiary realizowane sa^ w oparciu o te_ metodyk§.
Zgodnie z wyjasnieniem Wojewodzkiego Inspektora, posiadany sprzej pomiarowy
zapewniatmozliwosc realizacji pomiarow zgodnie z przytoczonym rozporzadzeniem,
nie dawat jednak mozliwosci okreslenia wptywu pojedynczych instalacji SBTK
na poziom pol elektromagnetycznych w srodowisku. Wojewodzki Inspektor wyjasnit,
ze nie wyst^powat do GIOS o zakup selektywnego miernika19 umozliwiajacego
selektywny pomiar poziomow pola elektromagnetycznego. „(...) W ww.
rozporzadzeniu nie ma mowy o koniecznosci wykonywania pomiarow w otoczeniu
SBTK analizatorem selektywnym umozliwiajacym okreslenie poszczegolnych
cz^stotliwosci danej SBTK. Eksploatacja miernika selektywnego wymagataby
poniesienia dodatkowych, w tym statych, kosztow po stronie WIOS (w tym
wzorcowanie, naprawy, koszty akredytacji), a jego zastosowanie bytoby
uzasadnione tylko w przypadku stwierdzenia wyst^powania przekroczeri poziomow
dopuszczalnych PEM w srodowisku. Dotychczasowa dziatalnosc nie wykazata
takich przekroczeri, co wskazuje, ze takie zjawisko moze wystapic jedynie
incydentalnie, a w tych przypadkach racjonalniejsze ekonomicznie b^dzie zlecenie
takich pomiarow uprawnionym laboratoriom niz zakup i eksploatacja dodatkowego
miernika".

(dowod: akta kontroli str. 106,113-115)

5. W okresie objejym kontrola^ NIK, WIOS (w tym Laboratorium w Kaliszu
wykonujace badania z zakresu PEM) posiadat aktualna^ akredytacji nr AB 19920
wydana^ przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) m.in. w zakresie pomiarow
kontrolnych PEM (dla monitoringu srodowiska - pole elektromagnetyczne)
na zasadach okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada
2007 r. oraz w zakresie pomiarow pola elektromagnetycznego w srodowisku
(w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych - pomiary szerokopasmowe)
wykonywanych dla celow obszaru regulowanego na zasadach okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziemika 2003 r.

(dowod: akta kontroli str. 67-68, 69-74)

19 Analizatora do kontrolnych pomiarow PEM wraz z sondami umozliwiajacymi realizacji selektywnych pomiarow poziomow
pola elektromagnetycznego oraz identyfikacje operatorow systemow, przy wykorzystaniu przydzielonych czestotliwosci,
identyfikacj^ poszczegolnych zrodet PEM w otoczeniu SBTK.
a Akredytacja od 19 sierpnia 1998 r., wazna do 21 sierpnia 2018 r. (zrodto: https://wwwpca.gov.p^akredytowane-
podmioty/akredylacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20199,podmiot.html).



Ustalone

nieprawidtowosci

Uwagi dotyczace
badanej dziatalnosci

6. W ocenie wynikow uczestnictwa laboratorium WIOS w Kaliszu w porownaniu
mi^dzylaboratoryjnym21 w zakresie pomiarow pola elektromagnetycznego
przeprowadzonym w 2015 i 2017 r. podano, ze wszystkie wyniki tego laboratorium
miescity si§ wwyznaczonych przez organizatora porownania kryteriach, a uzyskane
rezultaty potwierdzity kompetencj? laboratorium do dokonywania pomiarow pol
elektromagnetycznych. Dwaj pracownicy WIOS Delegatury w Kaliszu uzyskali
certyfikaty uczestnictwa w ww. programie biegtosci przez porownania
mi^dzylaboratoryjne.

(dowod: akta kontroli str. 92-99,101-104)

7. Gtowna^ bariera^ petnej realizacji zadari WIOS, jak wyjasnit Wojewodzki Inspektor,
byty wlatach 2015-2017 problemy kadrowe zgteszane corocznie do GIOS. Inspektor
Wojewodzki podkreslit jednak, ze pomimo brakow kadrowych, WIOS w petnym
zakresie wykonat pomiary w ramach PMS oraz rozpatrzyt wnioski o interwencj?
w zakresie PEM pochodzacego od telefonii komorkowej w otoczeniu SBTK.

(dowod: akta kontroli str. 75-86,105-106,115)

W dziatalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie nie
stwierdzono nieprawidtowosci.

LBiorac pod uwage_ zadania Inspekcji Ochrony Srodowiska okreslone w art. 2
ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ulOS, a takze zatozenia Jnformatycznego Systemu Kontroli",
NIK zwraca uwag? na niewystarczajacy zakres specjalistycznych szkoleri
dotyczacych specyfiki pomiarow PEM w otoczeniu SBTK dla pracownikow Dziatu
Inspekcji WIOS, ktorym powierzono prowadzenie kontroli w zakresie okreslonym
wprzytoczonym wyzej przepisie, w tym, kontroli dotrzymywania dopuszczalnych
poziomow PEM oraz kontroli wynikow pomiarow przedktadanych WIOS przez
uzytkownikow SBTK w ramach realizacji obowiazku okreslonego wart. 122a ust. 2
Pos. Celem przeprowadzania pomiarow PEM w otoczeniu SBTK przez ich
uzytkownikow jest bowiem stwierdzenie, czy w miejscach dost^pnych dla ludnosci
wotoczeniu SBTK nie zostat przekroczony dopuszczalny poziom PEM.
Pracownicy WIOS powinni wi§c dysponowac aktualna^ wiedza^ zapewniajaca^
wtesciwa^ ocene rzetelnosci przedktadanych sprawozdari pomiarowych,
jakrowniez inicjowanie dziateri, w przypadku zastrzezeri do tej rzetelnosci.

2. NIK, w oparciu o przywotena^ wyzej opinio biegtych, zwraca tez uwag§ na
nieadekwatnosc posiadanego przez WIOS sprzeju pomiarowego PEM, zwteszcza
w stosunku do stosowanych przez operatorow telefonii komorkowej technik
realizacji transmisji bezprzewodowych, ktore WIOS z mocy ustawy powinien
kontrolowac. Szerokopasmowe mierniki byty niewystarczajace22 dla petnej
realizacji zadari WIOS w zakresie PEM pochodzacego od urzadzeri telefonii
komorkowej. Nie umozliwiaty one podczas wykonywanych badari terenowych
stwierdzenia, czy promieniowanie pochodzi wytacznie od urzadzeri telefonii
komorkowej w otoczeniu SBTK. Urzadzenia te nie umozliwiaty przeprowadzenia
ekstrapolacji i wyznaczenia teoretycznie maksymalnych wartosci nat^zenia PEM
emitowanego przez SBTK. Z tych wzgl^dow mierniki te nie mogty i nie moga^

21 Porownania miedzylaboratoryjne (ILC - Interlaboratory Comparisons) - zorganizowanie, wykonanie i ocena pomiarow
lub badah tego samego lub podobnych obiektow , przez co najmniej dwa laboratoria, zgodnie z uprzednio okreslonymi
warunkami. Zrodto: https://www.pca.gov.pl/akredytacja/badania-bieglosci/korzysci/
22 „Pomiar szerokopasmowy moze bye wykorzystany do wstepnej oceny poziomu PEM w danej lokalizacji. Nie umozliwia
identyfikacji czestotliwosci sktadowych mierzonej pol elektromagnetycznych. Wynik, wykonanego w danej lokalizacji,
szerokopasmowego pomiaru pol wytwarzanych przez stacje bazowe eksploatowane w sieciach systemow cyfrowych,
jest losowo zmienny, uzalezniony od obciazenia stacji ruchem telekomunikacyjnym. Nie stanowi on podstawy do ustalenia
maksymalnych poziomow PEM, jakie moga wystepowac w przypadku maksymalnego obciazenia stacji bazowych ruchem
telekomunikacyjnym", patrz: Instytut tacznosci Pahstwowy Instytut Badawczy „Raport. Pilotazowe badania ianalizy dotyczace
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych (PEM). Zata^cznik 1 Metodyka Pomiarow" Warszawa grudzieh 2016,
str. 6 rozdz. 5.1. Identyczne stanowisko przedstawili Biegli powotani przez NIK w toku niniejszej kontroli na okolicznosc
zbadania zagadnieh zwiazanych z ochronaprzed PEM wymagajacych wiadomosci specjalnych.



Ocena czastkowa

zostac wykorzystane do realizacji pomiarow srodowiskowych23. Przydatnosc
posiadanych miernikow do realizacji pomiarow pozostatych typow24, uzalezniona
jest od typu wykorzystywanej sondy pomiarowej. Bedace na wyposazeniu WIOS
sondy wykorzystywac mozna do pomiarow monitorujacych. W przypadku
pomiarow nat?zeri pol wtrybie interwencyjnym, sonda moze zostac wykorzystana,
gdy pomiar realizowany jest wotoczeniu instalacji SBTK wograniczonym zakresie.
Dobor sondy o odpowiednim zakresie cz?stotliwosci pomiarowych musi zostac
poprzedzony analiza. wykorzystywanych w danej instalacji radiokomunikacyjnej
pasm cz?stotliwosci (ktorych WIOS nie prowadzit). Jest too tyle istotna kwestia, iz
w zakresie wyzszych czejstotliwosci realizowane sajransmisje przy wykorzystaniu
np. radiolinii (pracuja, one na roznych cz?stotliwosciach). Niepoprawny dobor
sondy powoduje, iz wynik pomiaru moze bye zanizony (miernik nie realizuje
poprawnego pomiaru nat?zenia PEM o cz?stotliwosciach spoza zakresu
cz?stotliwosciowego sondy).

3. NIK zwraca uwag?, ze zadania WIOS w zakresie ochrony przed
promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzacym od urzadzeri telefonii
komorkowej nie byty skonkretyzowane w zakresach czynnosci pracownikow
Delegatury WIOS w Kaliszu, z uwzgl?dnieniem jasnego podziatu kompetencji
i odpowiedzialnosci.

Kontrola i monitorowanie PEM miescity si? w ogolnych zadaniach komorek
organizacyjnych WIOS i zakresach obowiazkow pracownikow. WIOS dysponowat
aktualnai akredytacja. wydana. przez Polskie Centrum Akredytacji na wykonywanie
szerokopasmowych pomiarow PEM w otoczeniu SBTK, a pracownicy realizujacy
pomiary PEM odbyli z wynikiem pozytywnym badania biegtosci w tym zakresie.
Nie zapewniono natomiast szkoleri z zakresu specyfiki PEM w otoczeniu SBTK
(wtym metodyki ich prowadzenia) pracownikom Dziatu Inspekcji wykonujacym
zadania kontrolne, w tym kontrole wynikow pomiarow przedktadanych przez
uzytkownikow tych instalacji na podstawie art. 122a ust. 2 Pos. Posiadane przez
WIOS mierniki szerokopasmowe PEM umozliwiaty uzyskanie wyniku chwilowego
nat?zenia PEM w ramach pomiarow weryfikujacych (interwencyjnych) i pomiarow
monitoringowych. Nie pozwalaty zas na identyfikacj? zrodet PEM, a takze
zastosowanie poprawek, umozliwiajacych uwzglednienie w wynikach pomiarow
parametrow pracy instalacji wytwarzajacych PEM najbardziej niekorzystnych
z punktu widzenia oddziatywania na srodowisko. WIOS nie posiadat aktualnej
i usystematyzowanej wiedzy natemat liczby, lokalizacji oraz mocy emisyjnych SBTK
znajdujacych si? na obszarze wojewodztwa. Przepisy Pos nie obligowaty bowiem
uzytkownikow SBTK do przekazywania wojewodzkim inspektorom ochrony
srodowiska podstawowych danych na temat lokalizacji i parametrow SBTK, w tym
takze na temat zaprzestaniaeksploatacji instalacji.

23 Pomiary srodowiskowe sa realizowane wotoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych, pracujacych wzakresie mikrofalowym
(SBTK), ktorych celem jest zbadanie oddziatywania tych instalacji na srodowisko. Pomiary takie realizowane sa w oparciu
o przepisy rozporzadzenia Ministra Srodowiska zdnia 30pazdziemika 2003 r.
24 Sa to: pomiary monitorujace - zwiazane z okresowym badaniem poziomow pol elektromagnetycznych, regulowane przez
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada 2007 r. oraz pomiary weryfikujace (interwencyjne/skargowe,
na wniosek) - majace nacelu zwerytikowanie czy wzgtoszonej lokalizacji wystepuje przekroczenie dopuszczalnych poziomow
natezeh pol elektromagnetycznych. Metodyka realizowania tych ostatnich pomiarow rowniez okreslona jest wrozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziemika 2003 r. jednak z uwagi na fakt, ze pomiary te dotycza wyselekcjonowanej
lokalizacji przyjmuje sie, iz wyktadnia dla nich obowiazujaca sa wytyczne rozporzadzenia dotyczace realizacji pomiarow
w Dodatkowych Punktach Pomiarowych.
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2.Dziatelnosc kontrolna WIOS w zakresie przestrzegania
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych
pochodzacych od urzadzeri telefonii komorkowej

Opisstanu i.w latach 2015-2017, uwzgledniajac ustalone przez GIOS ogolnopolskie cele
faktycznego ,cyk|e kontrolne, WIOS zaplanowat przeprowadzenie tacznie: 900, 889 i 923

kontroli, wsrod ktorych nie zaplanowano ani jednej kontroli w zakresie
dotrzymywania dopuszczalnych poziomow PEM pochodzacych od urzadzeri
telefonii komorkowej w otoczeniu SBTK lub dotyczacych przestrzegania zakresu,
cz?stotliwosci i sposobu dokonywania pomiarow PEM w otoczeniu SBTK. Jako
przyczyn? nieuwzglednienia w planach kontroli powyzszego sprawdzenia,
Wojewodzki Inspektor wskazat zaliczenie SBTK, wobowiazujacym Informatycznym
Systemie Kontroli, do najnizszej, V kategorii zaktadow, dla ktorych WIOS nie ma
obowiazku planowania kontroli. Wrocznym planie kontroli na 2017 r., obejmujacym
kontrole 923 podmiotow, WIOS zaplanowat jednak skontrolowanie 132 podmiotow
(nieprowadzapych SBTK) zaliczonych wtesnie do tej najnizszej V kategorii
zaktadow.

(dowod: akta kontroli str. 106-107,115,127-309)

W 2017 r., w ramach przekazanych inspektorom wojewodzkim wytycznych
do planowania dziatalnosci kontrolnej, GIOS ujat na liscie ogolnopolskich celow
kontrolnych kontrole w zakresie poziomow pol elektromagnetycznych oraz kontrole
w zakresie analizy badari automonitoringowych (w latach 2015-2016
nie rekomendowano przeprowadzania takich kontroli).

Wyjasniajac przyczyny nieuwzglednienia w dziatalnosci WIOS w 2017 r. zapisow
zawartych w„Ogolnych kierunkach dziatania Inspekcji Ochrony Srodowiska wlatach
2016-2020" opracowanych przez GIOS, zaktadajacych prowadzenie kontroli
instalacji emitujaoych PEM, Wojewodzki Inspektor podat m.in., ze ww. dokument
okresia kierunki dziatania w dtuzszym okresie czasu, ktore sa, precyzowane
nakolejne lata w „Wytycznych do planowania dziatalnosci organow Inspekcji
Ochrony Srodowiska". W oparciu o te wytyczne tworzone sa, plany roczne.
Wojewodzki Inspektor wskazat, ze do kontroli wzakresie PEM zaplanowano lini?
wysokiego napiecia, ktora stanowi przedsiewziecie mogace znaczaco oddziatywac
na srodowisko.

(dowod: akta kontroli str. 107,116)

Kierujacy Delegatury WIOS w Kaliszu (jedyna jednostka organizacyjna WIOS
przeprowadzajaca kontrole PEM na terenie catego wojewodztwa wielkopolskiego)
wwyjasnieniu podat, ze w planie kontroli na 2017 r. ujeto i zrealizowano kontrole
instalacji emitujacej PEM, tj. lini? wysokiego napiecia w miejscowosci Czerwonak,
kwalifikowanajako przedsi?wzi?cie mogace znaczaco oddziatywac nasrodowisko.

(dowod: akta kontroli str. 1220,1224)

. 2. W latach 2015-2017, po rozpatrzeniu 14 wnioskow o interwencj?, WIOS
zrealizowat dziewi?c25 interwencyjnych kontroli terenowych w zakresie
dopuszczalnych poziomow PEM w otoczeniu SBTK, z tego: w 2015 r. - jedna;
w2016 r. - cztery; w 2017 r. - cztery kontrole, w tym jedna, na wniosek organu
samorzadu terytorialnego. Sposrod ww. kontroli, trzy kontrole terenowe (z tego
jednq w 2015 r. oraz dwie kontrole w 2017 r.) przeprowadzono z udziatem
przedstawiciela uzytkownika SBTK, a piec (cztery w2016 r. oraz jedna, w2017 r.)

25 Wlatach 2015-2017 do WIOS wptyneto 14 wnioskow o interwencje, ktorych przedmiotem byto funkcjonowanie stacji
bazowych telefonii komorkowej (SBTK) oraz ich wptyw na zdrowie mieszkahcow. Wposzczegolnych latach objetych kontrola
NIK, liczba tych wnioskow wynosite odpowiednio: trzy, pi§c iszesc.
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bez udziatu takiego podmiotu. W wyniku ww. kontroli terenowych, sporzadzono
protokoty oraz sprawozdania z przeprowadzonych badari, w ktorych WIOS
nie stwierdzit przekroczenia dopuszczalnego poziomu PEM (tj. przekroczenia
wartosci dopuszczalnej 7 V/m dla sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego26). Ponadto, w okresie obj?tym kontrola, NIK, jeden
pracownik Delegatury w Kaliszu przeprowadzit w 2017 r. 40 kontroli
dokumentacyjnych27, ktorych przedmiotem byty przestene przez operatorow telefonii
komorkowej wyniki pomiarow poziomow pol elektromagnetycznych emitowanych
przez SBTK.

(dowod: akta kontroli str. 54-58, 85-86, 310-540)

Nat?zenia PEM stwierdzone przez WIOS (szerokopasmowym miernikiem opisanym
powyzej) w wyniku ww. interwencyjnych kontroli terenowych w poszczegolnych
79 punktach pomiarowych wynosity od 0,12 V/m do 3,81 V/m. Punkty pomiarowe
zlokalizowane byty w otoczeniu SBTK oraz w jednym przypadku na balkonie
mieszkania. WIOS nie prowadzit udokumentowanej analizy ryzyka, ukierunkowanej
na wybor miejsc narazonych na ponadnormatywne nat?zenie PEM w otoczeniu
SBTK, np. w otoczeniu gestej zabudowy mieszkaniowej, w sasiedztwie placowek
oswiatowych, zlokalizowanych kilku SBTK na jednym obiekcie budowalnym, SBTK
w ktorych systematycznie wzmacniano moc nadawcza, anten, SBTK wokot ktorych
nie wykonywano pomiarow w sasiednich budynkach. Wojewodzki Inspektor m.in.
podat, ze „Pomiary kontrolne wykonywane sa,wytacznie w ramach kontroli. Nie ma
mozliwosci przeprowadzenia pomiarow bez przeprowadzania kontroli, czy to
konkretnego przedsiebiorcy, czy tez kontroli terenowej majacej na celu zbadanie
stopnia zanieczyszczenia srodowiska bez ustalonego podmiotu. W przypadku
kontroli interwencyjnych lub wykonywanych na wniosek organow samorzadowych
celem kontroli jest sprawdzenie zasadnosci wniosku o interwencj?. Wnioski
o interwencj? podyktowane sa, gtownie obawami o negatywny wptyw tych instalacji
na zdrowie. Dlatego celem takiej kontroli jest przede wszystkim sprawdzenie,
czyspetnione sa,wymogi zawartew art. 121 Pos".

(dowod: akta kontroli str. 107,116)

W ramach kontroli dokumentacyjnych nie weryfikowano zgodnosci przeprowadzenia
pomiarow z metodyka, okreslona, w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 pazdziemika 2003 r. Pracownik WIOS przeprowadzajacy ww.
40 kontroli dokumentacyjnych, m.in. podat, ze z uwagi na ograniczony czas jaki
mogt przeznaczyc na analize kontrolowanych sprawozdari28, analiza ta ograniczyte
si? do sprawdzenia, czy wykonawca pomiarow posiada wymagana, akredytacj?
do ich wykonania, czy zostaty one wykonane zgodnie z metodyka, referencyjna, oraz
czy przedstawione przez wykonawc? wyniki pomiarow nie byty wyzsze od poziomow
dopuszczalnych. Wszystkie kontrole dokumentacyjne (tacznie 40) zostaty wykonane
w okresie od 8 wrzesnia do 6 listopada 2017 r., tj. po przeprowadzeniu opisanego
wyzej potgodzinnego tematycznego szkolenia wewn?trznego w dniu 6 wrzesnia
2017 r. W kontrolach tych m.in. nie sprawdzono, czy pomiary PEM zostaty
wykonane w miejscu i zakresie okreslonym w przepisach prawa, tj. pomini?to w nich
jedno z najwazniejszych zagadnieri przeprowadzonego tematycznego szkolenia.

(dowod: akta kontroli str. 55,1128,1153,1228)

26 Wartosc dopuszczalna 7 V/m zostata okreslona wtabeli 2 zatacznika Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 pazdziemika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tychpoziomow.
27 Kontrole dokumentacyjne w liczbie 40, zostaty przeprowadzone tylko w 2017 r. i obj^ty te kontrole 4,4% sprawozdah
sposrdd ogolnej liczby 913 sprawozdah z wynikami pomiarow poziomow pol elektromagnetycznych pochodzacych
od urzadzeh telefonii komorkowej, przestanych w2017 r. do WIOS przez operatorow telefonii komorkowej.
28 Wedtug tego pracownika „ze wzgledu na olbrzymia liczby wptywajacych do WIOS sprawozdah z pomiarow (srednio
ok. 1000 sztuk rocznie) weryfikacja wszystkich lezy poza mozliwosciami kadrowymi WIOS".
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3. W okresie obj?tym kontrola, NIK, WIOS przeprowadzit jedna, kontrol? (w dniu
15 wrzesnia 2017 r.) dotrzymywania dopuszczalnych poziomow PEM na wniosek29
organu gminy. W toku przeprowadzonej przez WIOS kontroli oddziatywania
na srodowisko instalacji radiokomunikacyjnej, Laboratorium WIOS w Kaliszu
zbadato poziomy pol elektromagnetycznych wotoczeniu tej instalacji. Wwyniku tych
badari, WIOS korzystajac z posiadanego uniwersalnego szerokopasmowego
miernika nat?zenia pola elektromagnetycznego, nie stwierdzit poziomow pol
elektromagnetycznych przekraczajacych wartosc dopuszczalna, dla sktedowej
elektrycznej powyzej 7 V/m. Najwyzsza, wartosc (1,21 V/m)30 nat?zenia pol
elektromagnetycznych zmierzono podczas pomiaru w punkcie pomiarowym nr 7
oddalonym od SBTK ok. 240m. W sprawozdaniu z badania poziomow pol
elektromagnetycznych31 w 10 punktach pomiarowych na terenie Mosiny podano,
ze te „badania sa, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji i mieszcza, si?
wzakresie akredytacji PCA nr AB 199", oraz ze przeprowadzono je zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziemika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow. W sprawozdaniu z badari, WIOS
nie udokumentowat wymaganego przytoczonym rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 30 pazdziemika 2003 r.: [1] wykonania pomiarow w otoczeniu
instalacji SBTK (poprzedzonych udokumentowana, analiza, tej instalacji), wpunktach
i pionach pomiarowych wzdtuz gtownych oraz pomocniczych kierunkow
pomiarowych ustalonych w wyniku prawidtowej analizy otoczenia SBTK (ust. 12
zatacznika nr 2 do ww. rozporzadzenia); [2] przeprowadzenia pomiarow PEM
wdodatkowych pionach pomiarowych w budynkach mieszkalnych oraz na
balkonach i tarasach, na ktorych moga, przebywac ludzie (ust. 13 zatacznika nr 2);
[3] wykonania pomiarow wymienionych w ust. 13 zatacznika nr 2, w dodatkowych
pionach pomiarowych, w pomieszczeniach budynkow znajdujacych si? w otoczeniu
SBTK: 1)w srodku pomieszczenia - na wysokosci od 0,3m do 2m nad poziomem
podtogi; 2) wptaszczyznie otworow okiennych znajdujacych si? od strony zrodte pol
elektromagnetycznych; 3)w odiegtosci nie mniejszej niz 0,3m od: a) instalacji
telefonicznych, b) wytaczonych odbiornikow radiowych i telewizyjnych, c) instalacji
telewizji kablowych, d) systemow multimedialnych i sieci komputerowych,
e) instalacji elektrycznych i innych instalacji wykonanych z metalu (ust. 14
zatacznika nr 2).

(dowod: akta kontroli str. 424-457)

Wyjasniajac przyczyny nieudokumentowania w sprawozdaniu z badari WIOS
(Nr 301/LK/17-W) wramach kontroli przeprowadzonej na wniosek Burmistrza Gminy
Mosina, petnego zakresu sprawdzenia dotrzymywania dopuszczalnych poziomow
pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania
tych poziomow, wymaganych przytoczonym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 30 pazdziemika 2003 r., Wojewodzki Inspektor m.in. podat, ze przepisy prawa
nie okreslaja, zawartosci sprawozdari, a ich zawartosc jest przedmiotem oceny

29 Wniosek oznaczony OS.62201.5.2016 z dnia 25 stycznia 2017 r., wptynat do Delegatury WIOS wKaliszu wdniu 2 lutego
2017 r. We wniosku burmistrz Gminy Mosina m.in. podat, ze powziat informacje „dotyczaca, zagrozenia ewentualna. emisja
promieniowania elektromagnetycznego zwiazana z metalowa konstrukcja, naktorej znajduje siekonstrukcja metalowa nie jest
objeta zadnym obowiazujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego".
30 Punkt pomiarowy nr 7 (usytuowany przy ul. Poniatowskiego 5-7 w Mosinie) byt ziokalizowany w odiegtosci ok. 240 m
od SBTK. Wpkt pomiarowym nr 1(w poblizu lasu), zlokalizowanym wodiegtosci ok. 40 mod stacji bazowej, pomiary wykazaty
wartosc sktadowej elektrycznej pola =0,60 V/m. Pomiary przeprowadzone wpkt 6 (ziokalizowany ok. 110 modstacji bazowej)
wykazaty poziom pola elektromagnetycznego =0,70 V/m, a wpunkcie nr 4 (oddalony ok. 310 m) poziom ten wyniost 0,81 V/m.
Pomiary przeprowadzono przy pomocy szerokopasmowego miernika NBM-550 nr B-0771. Odiegtosci wmetrach, pomiedzy
stacja bazowa, a poszczegdlnymi lokalizacjami punktow pomiarowych, przyjeto na podstawie danych uzyskanych z aplikacji
zamieszczonej tutaj: http://beta.btsearch.pl/. Wartosci natezenia pol elektromagnetycznych wynikaty z badah
udokumentowanych przez WIO$.
31Nr301/LK/17-W
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dokonywanej przez audytorow PCA, ktorzy uwag w powyzszym zakresie nie wniesli.
W okresie obj?tym kontrola, NIK, obowiazywata w Laboratorium WIOS ogolna
procedura (PLA-01) okreslajaca nadzor nad dokumentacja, i nad zapisami.
Procedura ta - jak wyjasnit Kierownik Delegatury WIOS w Kaliszu - byte stosowana
w Laboratorium dla kazdego komponentu srodowiska podlegajacego
badaniu/kontroli i zawierata obszary wypetniane przez pracownikow Laboratorium
wzaleznosci od przedmiotu badari. Kierownik Delegatury WIOS w Kaliszu podat,
ze w przypadku pomiarow PEM sposob i zakres wypetnienia tych obszarow okreslit
Gtowny Specjalista w Laboratorium (Pan D.M.) opierajac si? o metodyki pomiarow
okreslone w rozporzadzeniach Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziemika 2003 r.
oraz z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia
okresowych badari poziomow pol elektromagnetycznych. Kierownik Delegatury
wyjasnit, ze audytorzy PCA nie stwierdzili niezgodnosci dotyczacej formy i tresci
sprawozdania z wynikami pomiarow PEM. W 2018 r., realizujac wskazana, powyzej
procedur? PLA-01, w WIOS opracowano oddzielny wzor sprawozdania z badari
w zakresie PEM.

(dowod: akta kontroli str. 107,116-117,1126,1131,1135-1152,1221,1225-1226,
1269-1270)

Pracownik WIOS, ktory sporzadzit protokot kontroli nr KAL 212/2017 (zainicjowanej
wnioskiem Burmistrza Mosiny) wskazat, ze instalacja w miejscowosci Mosina
nie jest zaliczana do mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko32 i dlatego
dalszych dziatari w tym zakresie, w ramach kontroli przeprowadzonej na wniosek
Burmistrza Mosiny, nie prowadzono.

(dowod: akta kontroli str. 438-452,1128,1153-1154)

3.1. W dniu 23 maja 2015 r. WIOS otrzymat zawiadomienie Wielkopolskiego
Paristwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (dalej: WPWIS)
o stwierdzonym przez pracownikow tej Inspekcji przekroczeniu dopuszczalnego
nat?zenia sktadowej elektrycznej PEM w poblizu SBTK, zlokalizowanej na budynku
mieszkalnym przy ul. Stary Rynek w Poznaniu. Po udostepnieniu WIOS okresowych
sprawozdari z pomiarow pol elektromagnetycznych w srodowisku, wytwarzanych
przez ww. SBTK, a b?dacych w posiadaniu WPWIS (w dniu 24 lipca 2015 r.) oraz
dor?czeniu protokotu kontroli33 z udokumentowanym nat?zeniem sktadowej pola
elektrycznego = 8,53 V/m, WIOS skierowat w dniu 25 wrzesnia 2015 r. pismo do
Prezydenta Miasta Poznania. W tym pismie WIOS przedstawit poglad na przyczyn?
zmierzenia wyzszej od dopuszczalnej sktadowej elektrycznej promieniowania
pochodzacego z SBTK w Poznaniu przy ul. Stary Rynek. Wedtug WIOS zmierzone
przekroczenie dopuszczalnego poziomu PEM wystapffo na bardzo ograniczonym
obszarze (tylko w poblizu anten). WIOS wnioskowat, aby Prezydent Miasta
Poznania rozwazyt mozliwosc natozenia na prowadzacego przedmiotowa, instalacj?
obowiazku ograniczenia oddziatywania na srodowisko oraz wydat decyzj?
okreslajaca, te wymagania. W odpowiedzi (z dnia 11 marca 2016 r.) Kierownik
Oddziatu w Wydziale Ochrony Srodowiska Urz?du Miasta Poznania m.in. podata,
ze przyczyna, negatywnego oddziatywania PEM pochodzacego z przedmiotowej
SBTK mogto bye ustawienie jednej z anten, a operator tej stacji niezwtocznie
ograniczyt to oddziatywanie poprzez wytaczenie urzadzeri nadawczych
skierowanych na taras widokowy ww. nieruchomosci. Na potwierdzenie
powyzszego, operator SBTK przedtozyt Prezydentowi Miasta Poznania

32 Wedtug operatora telefonii komorkowej korzystajacego z SBTK(71161N!) POZNAN MOSINA POtNOC
(PPO_MOSINA_POLNOC) zlokalizowanej przy ul. Pozegowskiej 1 w Mosinie, pole elektromagnetyczne EIRP wynosito m.in.
4966,0 [Wj; 4963,0 [W] (wg danych ujetych w ww. pismie operatora telefonii komorkowej NetWorkS1 Sp. z o.o. z dnia
27.09.2017 r., ktore skierowat do WIOS).
a Protokot nr DN-HR.9012.161.2015 z dnia 5 czerwea 2015 r.
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sprawozdanie z pomiarow nr 194/2/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., z ktorego
wynikato, ze maksymalny poziom PEM zmierzony na tarasie wynosi 4 V/m.
Wkolejnym sprawozdaniu z pomiarow nr 185/S/2016 z dnia 10 lutego 2016 r.
dotyczacym ww. instalacji (przedtozonym Prezydentowi Miasta Poznania)
odnotowano zmierzenie maksymalnego promieniowania w wysokosci 4,5 V/m.
Urzad Miasta Poznania zwrocit si? jednoczesnie do WIOS o przeprowadzenie
pomiarow kontrolnych nat?zenia PEM w celu potwierdzenia spetniania w ww.
miejscu dopuszczalnych norm przez operatora. Takich pomiarow WIOS
nie przeprowadzit.

(dowod: akta kontroli str. 1214-1218)

Kierownik Delegatury WIOS w Kaliszu wyjasniajac przyj?ty sposob zatatwiania
sprawy przekazanej przezWPWIS do WIOS, m.in. podat, ze:

- wyniki badari, ktore wykazaty przekroczenie dopuszczalnej wartosci sktadowej
elektrycznej PEM, nie zostaty wykonane przez laboratorium posiadajace
akredytacj? w tym zakresie;

- z pomiarow nie sporzadzono sprawozdania, a w protokole kontroli (przekazanym
WIOS) zawarto wytacznie informacj? o typie miernika i wyniki pomiarow.
Nie podano jakie zastosowano sondy pomiarowe, o jakich parametrach,
nie podano warunkow w jakich pomiary wykonano, nie wskazano takze metodyki
pomiarowej;

- ewentualne, stwierdzone przekroczenie wyst?powato tylko w jednym punkcie
pomiarowym zlokalizowanym w narozniku tarasu (z zapisu protokotu kontroli
nie wynikato czy zachowane zostaty wymagane odiegtosci sondy pomiarowej
od metalowych elementow), bezposrednio przy antenach, a dost?p do tego
miejscadla ludnosci jest bardzo ograniczony.

Kierownik Delegatury WIOS w Kaliszu m.in. podat, ze w swietle powyzszych
wajpliwosci, ww. pomiar (8,53 V/m) wskazujacy na przekroczenie dopuszczalnej
wartosci nat?zenia PEM nie moze stanowic dowodu wystarczajacego do wszcz?cia
przez WIOS post?powania majacego na celu ograniczenie korzystania
ze srodowiska przez operatora instalacji. W ocenie Kierownika Delegatury WIOS
wKaliszu, realizacja innych zadari uniemozliwita WIOS przeprowadzenie pomiarow
kontrolnych ww. instalacji i dlatego otrzymane z WPWIS dokumenty kontroli
przekazano Prezydentowi Miasta Poznania jako organowi wtesciwemu
dookreslenia zakresu korzystania ze srodowiska przez operatora tej SBTK.

(dowod: akta kontroli str. 1214-1219,1220,1224-1225,1229-1268)

4. W WIOS nie wprowadzono wewn?trznych procedur prowadzenia kontroli
wotoczeniu SBTK, regulujacych kwestie typowania lokalizacji do kontroli (miejsc
do pomiarow kontrolnych PEM), zakresu analizy przedkontrolnej, planowania
pomiarow oraz sposobu ich przeprowadzenia. Przyczyna, braku tych procedur,
wedtug Wojewodzkiego Inspektora, byt brak wytycznych GIOS w powyzszym
zakresie.

(dowod: akta kontroli str. 107,117)

5. Analiza trzech interwencyjnych kontroli dotrzymywania dopuszczalnych poziomow
PEM w otoczeniu SBTK (zlqkalizowanych w g?stej zabudowie mieszkaniowej),
przeprowadzonych przez WIOS w latach 2015-2017, wykazata ze:

- przestenkami podjecia tych kontroli byty skargi mieszkaricow zaniepokojonych
emisja, promieniowania elektromagnetycznego pochodzacego z SBTK, w otoczeniu
ktorych osoby te zamieszkiwaty. Powyzsze kontrole nie zostaty przeprowadzone
przez WIOS z urz?du, jako wynik analiz wtesnych Inspekcji Ochrony Srodowiska.

(dowod: akta kontroli str. 367-389,390-399, 469-512)
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- WIOS nie zawiadamiat uzytkownikow SBTK o zamiarze podj?cia ww. trzech
kontroli34,

(dowod: akta kontroli str. 367-389, 390-399, 469-512)

- WIOS przeprowadzit badania35 nat?zenia pol elektromagnetycznych
pochodzacych od tych urzadzeri telefonii komorkowej, z wykorzystaniem
uniwersalnego szerokopasmowego miernika nat?zenia pola elektromagnetycznego
z sonda, pomiarowa, dla czestotliwosci od 100kHz do 3GHz, posiadajacego wazne
swiadectwo wzorcowania36. Wykonane przez WIOS badania nie wykazaty
przekroczenia dopuszczalnych poziomow PEM w otoczeniu SBTK. W wyniku
przeprowadzonych badari, WIOS udokumentowat wyst?powanie PEM w otoczeniu
SBTK w nast?pujacych zakresach: w Rawiczu od 0,12 V/m do 1,21 V/m
(po przeprowadzeniu pomiarow w osmiu miejscach pomiarowych37); w Kaliszu
od 0,68 V/m do 3,81 V/m (po przeprowadzeniu pomiarow w pieciu miejscach
pomiarowych38); w Poznaniu od 0,58 V/m do 1,60 V/m (po przeprowadzeniu
pomiarow w siedmiu miejscach pomiarowych39).

(dowod: akta kontroli str. 386-389, 396-399, 506-508)

- kontrole te nie zostaty poprzedzone analiza, wynikow pomiarow, przedtozonych
wczesniej do WIOS przez uzytkownikow SBTK w ramach obowiazku okreslonego
wart. 122a ust. 2 Pos.

- kontrole te nie zostaty poprzedzone analiza, dokumentacji technicznej wtasciwych
SBTK, b?daca,w posiadaniu jej uzytkownikow, zmierzajaca, do optymalnego wyboru
punktow pomiarowych. Z powyzszej dokumentacji WIOS nie wynikat tez sposob
doboru punktow pomiarowych.

(dowod: akta kontroli str. 367-389, 390-399,469-512)

5.1. W sprawozdaniach z badania nat?zenia promieniowania elektromagnetycznego
sporzadzonych w zwiazku z trzema ww. interwencyjnymi kontrolami dotrzymywania
dopuszczalnych poziomow PEM w otoczeniu SBTK zlokalizowanych w gestej
zabudowie mieszkaniowej, podano, ze:

- przeprowadzono je zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
30 pazdziemika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych
poziomow;

- badania przeprowadzono w warunkach atmosferycznych okreslonych w ust. 4
zatacznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziemika
2003 r.;

- nie zawarto w nich adnotacji o uwzgl?dnieniu poprawek pomiarowych,
umozliwiajacych uwzgl?dnienie parametrow pracy instalacji wytwarzajacych te pola,
najbardziej niekorzystne z punktu widzeniaoddziatywania na srodowisko;

(dowod: akta kontroli str. 387-389,397-399,506-508)

34 Kontroli SBTK w Rawiczu przeprowadzonej w dniu 23 maja 2016 r.; kontroli SBTK w Kaliszu przeprowadzonej w dniu
23 wrzesnia 2016 r. oraz kontroli SBTK w Poznaniu przeprowadzonej w dniu 15 wrzesnia 2017 r.
35 Badanie nat^zenia pola elektromagnetycznego w Rawiczu udokumentowano w sprawozdaniu z badah nr 180/LK/16-W,
w Kaliszu w sprawozdaniuzbadah nr319/LK/16-W, aw Poznaniuw sprawozdaniu z badah nr303/LK/17-W.
36 Dla kontroli przeprowadzonej w Rawiczu i Kaliszu (odpowiednio: 23 maja 2016 r. i 23 wrzesnia 2016 r.) urzadzenie
posiadato swiadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/218/15 z dnia 9 pazdziemika 2015 r., a dla kontroli przeprowadzonej
w Poznaniu(wdniu 15 wrzesnia 2017 r.) swiadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/025/15 sporzadzonow dniu20 lutego 2017 r.
37 Wedtug danych sprawozdania z badah nr 180/LK/16-W.
39 Wedtug danych sprawozdania z badah nr 319/LK/16-W.
39 Wedtugdanych sprawozdania z badah nr 303/LK/17-W.
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- nie zawarto adnotacji o przeprowadzeniu pomiarow w sposob umozliwiajacy:
1)wyznaczenie miejsc wyst?powania pol elektromagnetycznych o poziomach
dopuszczalnych; 2) wyznaczenie granic obszarow ograniczonego uzytkowania;

(dowod: akta kontroli str. 387-389, 397-399, 506-508)

- nie udokumentowano (za wyjatkiem pomiaru na balkonie w Poznaniu)
przeprowadzonych pomiarow nat?zenia pol elektromagnetycznych na balkonach
budynkow mieszkalnych. WRawiczu nie przeprowadzono takich pomiarow. WIOS,
wzwiazku z ww. kontrolami (w Rawiczu, Kaliszu i Poznaniu), nie przeprowadzit tez
pomiarow w dodatkowych pionach pomiarowych w budynkach mieszkalnych
(w mieszkaniach), wktorych moga, przebywac ludzie, o ktorych mowa wprzepisie
ust. 13 i 14 zat. Nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziemika
2003 r.

(dowod: akta kontroli str. 387-389, 397-399, 506-508)

Wdokumentacji pomiarowej trzech ww. kontroli dotrzymywania dopuszczalnych
poziomow PEM w otoczeniu SBTK zlokalizowanych w gestej zabudowie
mieszkaniowej, nie zamieszczono danych o przeprowadzonych przez WIOS
obliczeniach, ktore wskazatyby miejsca przeprowadzenia badari nat?zenia pola
magnetycznego, gdzie wczesniej40 stwierdzono wyst?powanie pol
elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do poziomow dopuszczalnych.

(dowod: akta kontroli str. 387-389,397-399, 506-508)
Wojewodzki Inspektor m.in. podat, ze WIOS nie wykonuje pomiarow wewnajrz
mieszkari. Kompetencje w tym zakresie posiadaja, organy Inspekcji Sanitamej.
Stanowisko takie w przypadku interwencji w Rawiczu wyrazit GIOS, przekazujac
wniosek mieszkanki Rawicza w tej cz?sci Paristwowemu Wojewodzkiemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu. Pismo to przyjeto jako wytyczne
do stosowania wanalogicznych sprawach.

(dowod: akta kontroli str. 108,120)

Zgodnie z ustaleniami kontroli NIK, GIOS przekazat spraw? interwencji wRawiczu
do Wielkopolskiego Paristwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego (pismo
GIOS z 14 marca 2018 r. DliO-0705/39/2017/eg,rk) poniewaz, jak podano
wprzytoczonym pismie (ww. stanowisku), cyt. „lnspekcja Ochrony Srodowiska nie
jest organem wtesciwym do stwierdzenia, czy instalacje niepowodujace naruszeri
standardow srodowiska moga, negatywnie wptywac na zdrowie ludzi i nie moze
wyjasnic kwestii odczuwania przez skarza,ca, skutkow istnienia zrodet pol
elektromagnetycznych jak w przedmiotowej sprawie SBTK w Rawiczu. Wzwiazku
ztym, ze w tresci skargi poruszono zagadnienia z zakresu negatywnego
oddziatywania na zdrowie ludzkie, a organem realizujacym zagadnienia z zakresu
zdrowia publicznego jest Paristwowa Inspekcja Sanitama, GIOS przekazat wniosek
do wtasciwego miejscowo Inspektora Sanitarnego. Inspekcja Ochrony Srodowiska w
ramach podejmowanych interwencji wykonuje pomiary wbudynkach mieszkalnych
oraz na balkonach i tarasach, na ktorych moga, przebywac ludzie, zgodnie
zwytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
30 pazdziemika 2003 r. Pomiary takie wykonuje si? m. in. w pomieszczeniach

• Przyktadowo, wzataczonym do sprawozdania zestawieniu wynikow pomiarow natezenia pola elektromagnetycznego
wotoczeniu SBTK (por. pkt 5.. niniejszego wystapienia), m.in. udokumentowano nastepujace wartosci sktadowej elektrycznej
pola elektromagnetycznego: 5,0 V/m (wewnatrz budynku Osiedia Bolestawa Chrobrego nr 47A - Vkondygnacja wpokoju pod
antenami, na wysokosci pionu pomiarowego 2,0m); 4,4 V/m (wewnatrz budynku Osiedia Bolestawa Chrobrego nr 41D - V
kondygnacja, kuchnia wotwartym oknie, na wysokosci pionu pomiarowego 1,6m). Wsprawozdaniu zbadah (nr 303/LK/17-W)
przeprowadzonych wdniu 15 wrzesnia 2017 r. przez Laboratorium WIOS wKaliszu, nie udokumentowano wykonania przez
WIOS pomiarow wmiejscach, wktorych Laboratorium, dziatajace z upowaznienia operatora telefonii komorkowej PLAY,
udokumentowato wystepowanie promieniowania elektromagnetycznego przekraczajacego wartosc 4V/m.
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budynkow (w srodku pomieszczenia, w ptaszczyznie otworow okiennych
znajdujacych si? od strony zrddte pol elektromagnetycznych, wytaczonych zrodtech
pola elektromagnetycznego wewnatrz pomieszczeri) znajdujacych si? w otoczeniu
SBTK".

W wyjasnieniu, p.o. Wojewodzkiego Inspektora podate, ze stanowisko GIOS (ktory
kieruje dziatalnoscia, Inspekcji Ochrony Srodowiska - m.in. wydaje zalecenia
iwytyczne, okreslajace sposob post?powania w trakcie realizacji zadari, o ktorych
mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o IOS) w sprawie wniosku mieszkanki Rawicza, uznano
za wytyczna,.

(dowod: akta kontroli str. 370-372,1333,1334-1335)

Dokumentacj? dwoch pomiarow interwencyjnych WIOS poddano ocenie
powotenych przez NIK biegtych. Okreslonym przez WIOS celem pierwszego
z pomiarow byty „pomiary poziomu pol elektromagnetycznych w osmiu punktach
pomiarowych zlokalizowanych na terenie miasta Rawicza", zas celem drugiego
..sprawdzenie spetnienia wymagari ochrony srodowiska przed polem
elektromagnetycznym". Biegli stwierdzili, ze oba analizowane pomiary miaty
charakter interwencyjny, jednak wyciacjni?to na ich podstawie nieuprawnione
wnioski. W protokotach kontroli stwierdzono brak wyst?powania w srodowisku
niedozwolonych wartosci PEM i powotano si? na metod? badawcza, okreslona,
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z 30 pazdziemika 2003 r., choc w obu
przypadkach metodyka ta zrealizowana zostate fragmentarycznie. Nie ma podstaw
do kwestionowania poprawnosci samych pomiarow w okreslonych punktach, jak
i ich wynikow. Jednak wybor pionow pomiarowych, brak w pierwszej interwencji
identyfikacji zrodet PEM oraz brak ustalenia warunkow pracy z operatorem
podwazaja, podstawy metodyki okreslonej w ww. rozporzadzeniu. W drugim zas
uzyskano od operatora informacj? o „standardowych" warunkach, co nie jest
rodzajem pracy, przy ktorym wyst?puja, najwi?ksze nat?zenia PEM. Pod wzgl?dem
dokumentacji metrologicznej oba dokumenty zredagowane sa, przejrzyscie, zawarto
wszystkie niezb?dne dane dotyczace uzytej aparatury, jej swiadectw wzorcowania,
zakresow pomiarowych, zamieszczono oszacowania niepewnosci kazdego
z wykonanych pomiarow. Miejsca pomiarow dobrze udokumentowano. Problemem
w obu przypadkach jest wybor pionow pomiarowych, a przede wszystkim ich liczba.
W zwiazku z tym - w ocenie biegtych - na podstawie danych zawartych
w sprawozdaniach, nie jest mozliwe stwierdzenie, czy dotrzymane sa,dopuszczalne
poziomy PEM. Gtowne przemawiajace za tym argumenty to:

- brak analiz i odniesieri do dokumentow opisujacych obszary potencjalnego
wyst?powania pol elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do
dopuszczalnych oraz rozktedu przestrzennego tych pol;

- brak petnej identyfikacji zrodet PEM;

- odpowiedzialne stwierdzenie braku przekroczenia norm srodowiskowych, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 30 pazdziemika 2003 r., przez
akredytowane laboratorium wymaga poprawnej metodyki - przede wszystkim
wtasciwego wyboru gtownych i pomocniczych pionow pomiarowych oraz
dodatkowych punktow pomiarowych. Prawie wszystkie pomiary wykonano
w miejscach ogolnie dost?pnych na poziomie gruntu (tylko jeden pomiar wykonano
na balkonie).

W odniesieniu do drugiego z pomiarow biegli wskazali, iz z dokumentacji wynika,
ze kontrola, objeto konkretna, SBTK, a zatem wobec powotywania si?
wsprawozdaniu na metodyk? okreslona, w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
30 pazdziemika 2003 r., konieczne byto jej petne dotrzymanie. Biegli stwierdzili przy
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tym, iz niezrozumiaty jest brak pomiarow kontrolnych w miejscach, w ktorych
wczesniej laboratorium badawcze dziatajace na zlecenie operatora, stwierdzito
podwyzszone wartosci PEM (5 V/m w pokoju pod antenami jednego z mieszkari,
4,4 V/m w oknie innego mieszkania, czy 4 V/m na terenie jednej z posesji),
szczegolnie ze WIOS byt wposiadaniu tego sprawozdania.

(dowod: akta kontroli str. 387-389,480-483,1281-1289,1321-1330)

6. WIOS nie weryfikowat41 i nie wykorzystywat w swojej dziatalnosci kontrolnej
danych zawartych w wynikach pomiarow PEM, przedktadanych w latach 2015-2017
przez operatorow telefonii komorkowej w ramach realizacji obowiazku wynikajacego
z art. 122a ust. 2 Pos. Pracownik WIOS, nie stwierdzit nieprawidtowosci
wskontrolowanych w 2017 r. 40 sprawozdaniach z pomiarow pol
elektromagnetycznych, przedtozonych przez operatorow telefonii komorkowej.

(dowod: akta kontroli str. 55, 57-58)

6.1. W okresie obj?tym kontrola, NIK, do WIOS wptyn?to tacznie 3.348 sprawozdari
z pomiarow PEM w otoczeniu SBTK, z tego: 919 sprawozdari w 2015 r., 1.516
w2016 r. oraz 913 sprawozdari w2017 r. (na dzieri 31 grudnia). Prowadzona przez
jednego pracownika WIOS ewidencja sprawozdari pomiarowych, zawierata: liczb?
porzadkowaj delegatur? WIOS oraz nazw? powiatu, gminy i miejscowosci a takze
adresy na terenie ktorych funkcjonowate stacja SBTK; nazw? uzytkownika tej stacji;
moc/moce promieniowania; wysokosc stacji nadawczej oraz jej numer.

(dowod: akta kontroli str. 87-91)

Wptywajace do WIOS dane dotyczace SBTK byty umieszczane na wewn?trznym
serwerze WIOS, a sprawozdania rejestrowano w formie elektronicznej w sposob
pozwalajacy pracownikom WIOS na swobodny do nich dost?p, niezaleznie od
miejsca pracy. W WIOS nie obowiazywaty (poniewaz nie byty okreslone ani przez
WIOS ani przez GIOS) pisemne zasady prowadzenia ewidencji sprawozdari
pomiarowych.

(dowod: akta kontroli str. 108,121,1221,1226)

6.2. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b) ulOS, do zadari IOS nalezy m.in. kontrola
podmiotow korzystajacych ze srodowiska dotyczaca przestrzegania zakresu,
cz?stotliwosci i sposobu prowadzenia pomiarow wielkosci emisji i jej wptywu na stan
srodowiska. Stad, wyniki pomiarow przedktedane przez uzytkownikow SBTK
powinny bye werytikowane w szczegolnosci w zakresie dotrzymania wymogow
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziemika 2003 r.
(metodyka sprawdzania dopuszczalnych poziomow PEM). „lnformatycznemu
Systemowi Kontroli", wprowadzonemu przez GIOS od 1 stycznia 2016 r.
obejmujacemu takze kontrole automonitoringowe podlegaja, m.in. wyniki pomiarow
poziomu PEM w srodowisku. Sprawdzeniu podlega przede wszystkim, czy:
dotrzymywane sa, dopuszczalne wielkosci emisji, pomiary zostaty wykonane
wmiejscu i zakresie okreslonym w przepisach prawa, badania zostaty wykonane
przez akredytowane laboratorium zgodnie z metodykami referencyjnymi, wyniki nie
nasuwaja, zastrzezeri, pomiary zostaty wykonane terminowo, wyniki pomiarow
zostaty przekazane terminowo do WIOS, sposob prezentacji pomiarow jest zgodny
z obowiazujacymi wzorami i przepisami. W pismie z dnia 23 wrzesnia 2016 r.
nr DliO/070/98/2016/km, skierowanym do wojewodzkich inspektorow ochrony
srodowiska, Zast?pca GIOS przypomniat, ze zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ulOS,
jednym z zadari IOS jest kontrola podmiotow korzystajacych ze srodowiska
wzakresie przestrzegania zakresu, cz?stotliwosci i sposobu prowadzenia pomiarow

41 Zawyjatkiem 40sprawozdah w2017 r zbadanych wtrybie kontroli dokumentacyjnej.
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wielkosci emisji i jej wptywu na stan srodowiska. Dlatego polecit biezace wypetnianie
obowiazku weryfikacji przekazywanych WIOS pomiarow automonitoringowych PEM.
W przedmiotowym pismie Zast?pca GIOS wskazat, ze pomiary automonitoringowe
PEM przekazywane do wojewodzkich inspektoratow ochrony srodowiska przez
podmioty korzystajace ze srodowiska moga, bye prowadzone nieprawidtowo, a ich
wyniki moga,bye obarczone licznymi bt?dami.

W latach 2015-2016 dostarczane przez operatorow telefonii komorkowej do WIOS
wyniki pomiarow pol elektromagnetycznych dla SBTK, nie byty weryfikowane
(nie byty przedmiotem tzw. kontroli dokumentacyjnych). Wszystkie 40 kontroli
dokumentacyjnych wynikow pomiarow, przeprowadzono w 2017 r., przy czym:

- w ramach 40 kontroli dokumentacyjnych przeprowadzonych przezWIOS w 2017 r.
sprawdzono, czy wykonawca pomiarow posiada wymagana, akredytacj?, czy zostaty
wykonane zgodnie z metodyka, referencyjna, oraz czy przedstawione przez
wykonawc? wyniki pomiarow nie sa,wyzsze od poziomow dopuszczalnych;

- w ramach tych kontroli nie weryfikowano zgodnosci przeprowadzenia pomiarow
z metodyka, okreslona, w zat. nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 pazdziemika 2003 r. Pracownik wykonujacy te kontrole wyjasnit, ze dokonany
przez niego zapis w adnotacjach o wykonaniu kontrolowanych pomiarow zgodnie
z metodyka, zawarta, w ww. rozporzadzeniu oznaczat wytacznie, ze pomiarow
dokonano w oparciu o ww. metodyk?, a nie innaj

(dowod: akta kontroli str. 55, 58, 917-958,1128-1129,1153-1155)

- WIOS nie stwierdzit zadnych nieprawidtowosci i nie formutowat zastrzezeri, co do
przedstawionych wynikow pomiarow. Analiza czterech adnotacji pracownika WIOS
z kontroli dokumentacyjnych wykazata, ze zawarto w nich zapisy, iz przedstawione
pomiary PEM wykonano zgodnie z metodyka, referencyjna, oraz, ze nie stwierdzono
wyst?powania przekroczeri dopuszczalnych poziomow PEM wsrodowisku;

- w latach 2015-2017 nie wystapit przypadek skierowania przez WIOS do PCA
wniosku o zbadanie prawidtowosci dokonania pomiarow wykonanych na podstawie
art. 122a ust. 1 Pos.

(dowod: akta kontroli str. 55,1221,1226)

Wyniki pomiarow pol elektromagnetycznych wotoczeniu SBTK, przedktedane WIOS
w latach 2015-2017 przez uzytkownikow SBTK, za wyjajkiem kontroli
40 sprawozdari z pomiarami PEM w 2017 r., nie byty poddawane biezacej
i udokumentowanej analizie w zakresie dotrzymania wymogow okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziemika 2003 r. Sposrod
40 skontrolowanych przez WIOS sprawozdari, szczegotowa, analiza, w toku kontroli
NIK, objeto cztery adnotacje z kontroli dokumentacyjnej (tj. 10%) obejmujacej
badania automonitoringowe przeprowadzone w celu „oceny dotrzymywania
wielkosci dopuszczalnych oraz spetnienia wymagari". W czterech adnotacjach42,
przeprowadzajacy kontrole dokumentacyjne pracownik WIOS zapisat,
ze przedstawione w sprawozdaniach pomiary pol elektromagnetycznych dla stacji
bazowych telefonii komorkowej wykonano zgodnie z metodyka, referencyjna, oraz,

42 Oznaczonych numerami: KAL D172/2017 z dnia 27 pazdziemika 2017 r. (dotyczy kontroli dokumentacyjnej sprawozdania
z pomiarow pol elektromagnetycznych dla stacji bazowej telefonii komorkowej Polkomtel Sp. z o.o. zlokalizowanej w Kaliszu
przy ul. Piwonickiej 5); KAL D130/2017 z dnia 10 pazdziemika 2017 r. (dotyczy kontroli dokumentacyjnej sprawozdania
z pomiarow pol elektromagnetycznych dla stacji bazowej telefonii komorkowej T-Mobile zlokalizowanej w Kaliszu przy
Al. Wojska Polskiego 53); KAL D127/2017 z dnia 8 wrzesnia 2017 r. (dotyczy kontroli dokumentacyjnej sprawozdania
z pomiarow pol elektromagnetycznych dla stacji bazowej telefonii komorkowej P4 Sp. z o.o. zlokalizowanej w Kaliszu przy
Al. Wojska Polskiego 33); KAL D121/2017 z dnia 2 pazdziemika 2017 r. (dotyczy kontroli dokumentacyjnej sprawozdania
z pomiarow pol elektromagnetycznych dla stacji bazowej telefonii komorkowej T-Mobile zlokalizowanej w Poznaniu przy
ul.Bukowej 14).
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ze nie stwierdzono wyst?powania przekroczeri dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych wsrodowisku. Wczterech sprawozdaniach43 objetych przez
pracownika WIOS analizy sporzadzajace je akredytowane Laboratoria podaty,
ze badania dotyczace kontroli zachowania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku, przeprowadzity przy pomocy
szerokopasmowych miernikow nat?zenia pola elektromagnetycznego, wwarunkach
pogodowych odpowiadajacych wymogom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z30 pazdziemika 2003 r. Www. sprawozdaniach, nie zawarto adnotacji
o uwzgl?dnieniu poprawek pomiarowych, umozliwiajacych uwzgl?dnienie
parametrow pracy instalacji wytwarzajacych te pola, najbardziej niekorzystne
zpunktu widzenia oddziatywania na srodowisko (ust. 6 zat. Nr 2 do ww.
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 30 pazdziemika 2003 r.). Pomiary
przeprowadzano m.in. w budynkach mieszkalnych, w pomieszczeniach
mieszkalnych, przed drzwiami do mieszkari, a takze w otwartych oknach klatki
schodowej, na balkonach, wotwartych oknach pokoju.

(dowod: akta kontroli str. 55, 917-958,1127,1134)

Wojewodzki Inspektor podat, ze w WIOS nie wprowadzono odr?bnych zasad
post?powania z naptywajacymi wynikami pomiarow promieniowania
elektromagnetycznego. Ocena wynikow pomiarow, do ktorych zobowiazane sa,
podmioty eksploatujace SBTK, dokonywana jest w ramach kontroli
dokumentacyjnych automonitoringowych. Dokumentem potwierdzajacym wykonanie
czynnosci kontrolnych jest adnotacja sporzadzona wsystemie informatycznym ISK.
Weryfikowaniem otrzymywanych pomiarow pol elektromagnetycznych w otoczeniu
SBTK, przedktadanych WIOS w latach 2015-2017 przez uzytkownikow SBTK,
zajmowat si? jeden pracownik WIOS Delegatury wKaliszu. Wobj?tym kontrola, NIK
okresie, WIOS nie zakwestionowat zadnego z przedtozonych wynikow.

(dowod: akta kontroli str. 108-109,121)

Wopinii powotenych przez NIK biegtych zadne z szesciu44 sprawozdari z pomiarow
PEM, przedtozonych WIOS przez uzytkownikow SBTK w drodze realizacji
obowiazku okreslonego w art. 122a ust. 2 Pos, nie spetnia wymogu zastosowania
poprawek pomiarowych, umozliwiajacych uwzgl?dnienie parametrow pracy instalacji
wytwarzajacych te pola najbardziej niekorzystnych z punktu widzenia oddziatywania
na srodowisko (ust. 6 zat. nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z 30 pazdziemika 2003 r.), ze wzgl?du na specyfik? pracy wspotczesnych systemow
radiokomunikacyjnych oraz realizacj? pomiarow miernikami szerokopasmowymi.
Biegli ocenili, zewkazdym z analizowanych przypadkow nie byto mozliwe wydanie,
zgodnie z przytoczonym rozporzadzeniem, jednoznacznej opinii o oddziatywaniu
SBTK na srodowisko badz i braku takiego oddziatywania. Jako gtowne problemy
i nieprawidtowosci biegli wskazali wszczegolnosci:

- brak udokumentowania analiz i odniesienia do dokumentow opisujacych obszary
wyst?powania pol elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do
dopuszczalnych oraz rozktedu przestrzennego tych pol, na podstawie ktorych
wyznaczone powinny zostac piony pomiarowe. Biorac pod uwag? brak tej

43 Sprawozdanie nr 4/310/OS/2016 dotyczace pomiaru dla stacji bazowej telefonii komorkowej wKaliszu przy ul. Piwonickiej 5;
sprawozdanie nr 841/S/2017 dla stacji bazowej telefonii komorkowej wKaliszu przy Al. Wojska Polskiego 53; sprawozdanie nr
SP-42/18/17/0S dla stacji bazowej telefonii komorkowej wKaliszu przy Al. Wojska Polskiego 33; sprawozdanie nr 804/S/2017
dlastacji bazowej w Poznaniu przy ul. Bukowej 14.
44 Sprawozdanie nr: SP- 42/542P/16/OS (SBTK - lokalizacja: Poznan, Czarna Rola dz. 98/6; Data wykonania pomiarow:
2016.12.15; SP-42/370/16/OS (SBTK - lokalizacja: Poznan, ul. Dozynkowa 9E; Data wykonania pomiarow: 2016.10.11; PEM-
141/11/14/OS (SBTK - lokalizacja: Poznan, ul. Promienista 160; Data wykonania pomiarow: 2014.11.20; LMPE/479/2015/PLK
(SBTK - lokalizacja: Poznan, ul. Bukowa 14; Data wykonania pomiarow: 2015.10.06; PEM 137/09/OS/2016 (SBTK -
lokalizacja: Poznan, ul. Bukowa 14; Data wykonania pomiarow: 2016.09.30; 1594/2015/OS (SBTK - lokalizacja: Poznan, ul.
Stowiahska 78).
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dokumentacji oraz niewtesciwe wyznaczanie pionow pomiarowych, istnieje
watpliwosc, czy takie analizy byty przeprowadzane, tymczasem taki nakaz wynika
z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 30 pazdziemika 2003 r., na ktore
wykonawcy wszystkich sprawozdari si? powotujaj

- niekompletne udokumentowanie parametrow technicznych SBTK, przede
wszystkim kajow nachylenia wiazek (tzw. „tilt"), co nie pozwala na wykorzystanie
sprawozdania doanalizy rozktadu pol wotoczeniu SBTK,

- niespetnienie wymogu pracy instalacji w najbardziej niekorzystnych dla otoczenia
warunkach emisji promieniowania (pomiar w warunkach normalnej eksploatacji,
czytez pomiar zrealizowany przy matym ruchu w komorce, nie odzwierciedla
rzeczywistego oddziatywania SBTK na srodowisko w warunkach jej maksymalnego
czy nominalnego obciazenia),

- niewtasciwy dobor gtownych pionow pomiarowych, tj. na osiach gtownych anten
sektorowych, zazwyczaj w lokalizacjach „przyziemnych" - na sciezkach, drogach,
chodnikach, a minimalna (czasem zerowa) liczba takich pionow w budynkach.
Catkowity brak pomiarow wbudynkach nalezy zas uznac za razace zaniedbanie.

W dwoch przypadkach biegli wskazali na nierealnosc przeprowadzenia pomiarow
wotoczeniu SBTK w czasie podanym w sprawozdaniach (w jednym przypadku w
sprawozdaniu podano, ze pomiary w67 pionach wykonano w40 minut, w kolejnym:
w24 pionach w 30 minut).

(dowod: akta kontroli str. 1318-1320)

6.2.1 Szczegotowe badanie pieciu lokalizacji SBTK45 w Poznaniu, w otoczeniu
ktorych znajdowaty si? miejsca przebywania ludzi (tj. zabudowa mieszkaniowa,
komercyjna, obiekty oswiatowe, obiekty administracji publicznej) wykazato ze:

- w latach 2015-2017 WIOS otrzymat od uzytkownikow tych SBTK tecznie
11 sprawozdari z pomiarow pol elektromagnetycznych wsrodowisku,

- operatorzy/uzytkownicy wytypowanych powyzej SBTK przekazali WIOS wyniki
pomiarow PEM w formie petnych sprawozdari pomiarowych46, sporzadzonych
przez laboratoriabadawcze,

- udokumentowane w 11 sprawozdaniach pomiary nat?zenia pol
elektromagnetycznych pochodzacych od urzadzeri telefonii komorkowej,
przeprowadzono przy pomocy miernikow szerokopasmowych,

- cztery sprawozdania z badania pol elektromagnetycznych (po dwa sprawozdania
dla dwoch roznych operatorow), sposrod 11 losowo dobranych, zostaty
sporzadzone dla tej samej SBTK (zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego
- wiezowca w Poznaniu),

- w siedmiu sprawozdaniach, w przypadku gdy dotyczyty tej samej lokalizacji SBTK,
udokumentowano wyst?powanie pol elektromagnetycznych wyemitowanych
z umieszczonych na nich urzadzeri takze innych operatorow,

- laboratoria dziatajace na rzecz operatorow telefonii komorkowej, wykazaty
wdor?czonych WIOS ww. sprawozdaniach47 z pomiarow, wykonanych dla celow
ochrony srodowiska, nat?zenia PEM przewyzszajace 5 V/m,

45 Wytypowano obiekty wPoznaniu przy ulicy: Czarna Rola (SBTK na schronie przeciwlotniczym); Dozynkowej 9 iDozynkowej
9E (SBTK nadomach studenckich); Promienistej 160 (SBTK naschronie) - wotoczeniu wiezowce; Bukowej14 ios. Debina 1
(SBTK nasasiadujacych wiezowcach) -wotoczeniu zabudowa wielorodzinna; Stowiahskiej 78.
46 Sprawozdania pomiarowe zawieraty w szczegolnosci: nazwe laboratorium, numer akredytacji PCA, adres SBTK, dat?
wykonania pomiarow, parametry systemow antenowych SBTK (w tym m.in. liczbe anten oraz ich azymuty), warunki pogodowe
podczas przeprowadzania pomiarow, parametry miernika PEM (m.in. producent, typ, data waznosci wzorcowania),
oszacowanie niepewnosci pomiarow, wyniki pomiarow wformie tabelarycznej (opis miejsca pomiaru, wartosc zmierzona PEM,
wysokosc pomiarowa, uwagi), mapk§ obrazujaca lokalizacje punktow pomiarowych z uwzglednieniem lokalizacji SBTK
iazymutow (kierunkdw promieniowania) oraz interpretedwynikow pomiarow.
47 Natezenie przewyzszajace 5V/m wykazano w sprawozdaniach: nr SP-42/542P/16/0S z dnia 15.12.2016 r. SBTK
w Poznaniu ul. Czarna Rola; nr 1172/S/2015 z dnia 17.02.2016 r., SBTK w Poznaniu Os. Debina/ul. Bukowa 14; nr SP-
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- laboratoria badawcze, wykonujace pomiary PEM, posiadaty w dacie sporzadzenia
tych sprawozdari aktualne akredytacje48 na wykonywanie pomiarow PEM
na zasadach okreslonych w przepisach rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z 30 pazdziemika2003 r.,

- w jedenastu sprawozdaniach pomiarowych dotyczacych ww. pi?ciu lokalizacji
SBTK nie podano, ze pomiary przeprowadzono takze wtych miejscach, wktorych
na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeri stwierdzono wyst?powanie
pol elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do poziomow dopuszczalnych.
Stwierdzono przy tym, ze zgodnie z metodologia, okreslona, w ust. 5 zatacznika
nr2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziemika 2003 r.,
w przypadku jednej z lokalizacji, dla ktorej dwukrotnie przeprowadzono pomiary
dokonano badari wyst?powania pol elektromagnetycznych w miejscu gdzie
stwierdzono uprzednio poziomy zblizone do poziomow dopuszczalnych. W dniu
17 lutego 2016 r. w ramach pomiarow w budynku wielorodzinnym w Poznaniu,
na balkonie jednego z mieszkari wykazano nat?zenie49 PEM rowne 5,5 V/m
(na wysokosci pomiarowej 1,8 m). To samo Laboratorium, przeprowadzito 19 lipca
2017 r. pomiary stwierdzajac na balkonie tego samego mieszkania nat?zenie50
PEM rowne 5,6 V/m (na wysokosci pomiarowej 2,0 m),

- w 11 sprawozdaniach nie zamieszczono adnotacji o tym, ze w przeprowadzonych
pomiarach pol elektromagnetycznych uwzgl?dniono poprawki pomiarowe
(nie podano konkretnych wartosci tych poprawek), ktore umozliwiaty
uwzgl?dnienie parametrow pracy instalacji wytwarzajacych te pola, najbardziej
niekorzystnych z punktu widzenia oddziatywania na srodowisko (zgodnie z ust. 6
zatacznika nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziemika
2003 r.),

(dowod: akta kontroli str. 541-616, 797-865, 866-916)

WIOS nie przeprowadzat badari nat?zenia PEM w miejscach, w ktorych
akredytowane Laboratoria dziatajace na rzecz operatorow telefonii komorkowej
wykazaty w dor?czonych WIOS sprawozdaniach z pomiarow pol
elektromagnetycznych, wykonanych dla celow ochrony srodowiska nat?zenia PEM
przewyzszajace 5 V/m. Wojewodzki Inspektor podat, ze WIOS realizujac zadania
okreslone w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o Inspekcji Ochrony Srodowiska
wzakresie pomiarow wykonywanych przez operatorow SBTK nie wykonuje
wtesnych pomiarow, ale analizuje wyniki przedstawione przez tych operatorow pod
wzgl?dem zakresu, czestotliwosci i sposobu ich prowadzenia oraz wptywu wielkosci
emisji na stan srodowiska. Jezeli wyniki nie wykazuja, przekroczenia poziomu
dopuszczalnego 7 V/m nie jest zobowiazany do dalszych dziatari. Wszystkie
wskazane wartosci PEM byty nizsze od wartosci dopuszczalnej.

(dowod: akta kontroli str. 1127,1133)

Poziomy nat?zenia PEM zawarte w wynikach ww. pomiarow objetych kontrola, NIK
wynosity od 0,12 V/m do 3,81 V/m, a wzbadanych dodatkowo 26 sprawozdaniach51,

42/456P/16/OS z dnia 28.10.2016 r., SBTK w Poznaniu Os. Debina; nr 804/S/2017 z dnia19.07.2017 r., SBTK w Poznaniu
Os. DebinaM Bukowa 14; nr SP42/203/17/OS z dnia 4.07.2017 r., SBTK w Poznaniu Os. Kosmonautow 104; nr PEM-
15/07/14/OS z dnia14.07.2014 r.,SBTK wKaliszu ul. G6rnosla,ska 56).
48 Wedtug danych zamieszczonych tutaj: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-
badawcze/

49 Pomiaru dokonano szerokopasmowym miernikiem EMR-300.
50 Pomiarudokonanoszerokopasmowym miernikiem NBM-520
51 Numery zbadanych dodatkowo 26 sprawozdah dotyczacych PEM emitowanego ze stacji SBTK: PEM-251/11/14/OS
(wKoninie); PEM-139/11/14/OS (w Poznaniu); 5906/S/2015 (w Poznaniu); SP-42/269/16/OS (w Rawiczu); RWC3002
w Rawiczu; nr OS/3002 w Ostrzeszowie, BT32724 w Ostrzeszowie; SP-42/163/17/OS; 746/2015/OS; 2009/S/2014
(w Rawiczu); SP-42/132/17/OS (w Ostrzeszowie); 2462/2016/OS (w Ostrzeszowie); BT33784 KAL_WOLNOSCI (w Kaliszu)
BT 33358 KALISZ MAJKOW; 551/S/2016; BT32687 KAL_SRODMIESCIE4 (w Kaliszu); 5/2/OS/2016 (w Kaliszu)
LMPE/218/2016/PLK (w Kaliszu); LMPE/289/2016/PLK (w Kaliszu); BT32491 Kalisz_Dobrzecka; 743/S/2016 (w Kaliszu); PEM
15/07/14/OS (w Kaliszu); BT33154.20 POZ_PIATKOWO; SP-42/464P/16/OS (w Poznaniu); 7122/201/2017/OS (w Poznaniu)
SP-42/203/17/OS (w Poznaniu). W kazdym zbadanym sprawozdaniu przeprowadzajacy pomiary zapisali, ze w pomiarach
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od 0,40 V/m do 5,8 V/m, przy niepewnosci pomiarowej wynoszacej od 0,08 V/m
do+/- 2,09 V/m. Wszystkie wartosci, w tym przekraczajace 5,5 V/m, zostaty
stwierdzone (miernikiem szerokopasmowym) na balkonach i w oknach lokali
mieszkalnych.

(dowod: akta kontroli str. 541-916,1158-1174,1275-1278)
6.2.2. WIOS nie weryfikowat rzetelnosci wywiazywania si? uzytkownikow SBTK
z obowiazku przedtozenia sprawozdari pomiarowych PEM wotoczeniu SBTK. Jako
przyczyn? braku ww. weryfikacji, Wojewodzki Inspektor podat brak mozliwosci takiej
weryfikacji, przytaczajac prawne podstawy naktadajace na uzytkownikow SBTK
obowiazek dor?czenia WIOS wynikow pomiarow PEM. Weryfikacja przez WIOS
tego obowiazku byte mozliwa tylko w przypadku uzyskania informacji o jednym
zdwoch zdarzeri okreslonych wart. 122a ust. 1 pkt 1 i2 ustawy Pos (rozpocz?cie
uzytkowania instalacji lub urzadzenia oraz zmiana warunkow ich pracy).

(dowod: akta kontroli str. 1127,1134)

7. Wlatach 2015-2017 do WIOS wptyneto 14 wnioskow o interwencj? (skarg osob
zamieszkujacych w otoczeniu SBTK), z ktorych 13 dotyczyto funkcjonowania
i lokalizacji SBTK, a jeden wniosek dotyczyt radiowo-telewizyjnego centrum
nadawczego. Zogolnej liczby 14 wnioskow, trzy wnioski wptynejy w2015 r. (jeden
wniosek52 rozpatrywate Delegatura WIOS wPile), piec wnioskow wptyn?to w2016 r.
(jeden wniosek53 zatatwiate pilska Delegatura WIOS) oraz szesc wnioskow w2017 r.
Wwyniku rozpatrzenia wnioskow o interwencj?, WIOS przeprowadzit osiem kontroli
terenowych, z ktorych: trzy - jako odpowiadajace uwzgl?dnionemu wczesniej
kryterium dotrzymywania dopuszczalnych poziomow PEM w otoczeniu SBTK
zlokalizowanych w gestej zabudowie mieszkaniowej opisano w pkt. 5 i 5.1.
niniejszego wystapienia; jedna kontrola interwencyjna z wniosku organu gminy
opisana zostate w pkt. 3 wystapienia. Pozostate cztery kontrole terenowe,
z wykorzystaniem szerokopasmowego miernika, przeprowadzono: w 2015 r.
w Mikstacie, w 2016 r. w Cekowie, w 2017 r. w Ostrzeszowie iw Kiekrzu.

(dowod: akta kontroli str. 310-540)

Laboratorium WIOS wKaliszu przeprowadzito wdniu 6 listopada 2015 r., za zgoda,
zleceniodawcy, nieakredytowane (poniewaz wilgotnosc wzgl?dna wynosite 86,7%
ibyta wyzsza od dopuszczalnej o 11,7%) pomiary nat?zenia pol
elektromagnetycznych w 15 punktach otaczajacych radiowo-telewizyjne centrum
nadawcze (takze z instalacjami telefonii komorkowej) wMikstacie. Zwynikami tych
pomiarow (uzyskano nat?zenie PEM od 0,70 V/m do 1,69 V/m) wdniu 2 grudnia
2015 r. WIOS zapoznat stowarzyszenie ekologiczne, ktore w dniu 29 stycznia
2015 r. wystapito o przeprowadzenie kontroli.

(dowod: akta kontroli str. 317-342)

Realizujac wniosek mieszkaricow gminy Cekow-Kolonia, Laboratorium WIOS
wKaliszu przeprowadzito w dniu 23 wrzesnia 2016 r. badania nat?zenia pol
elektromagnetycznych wotoczeniu SBTK w 10 punktach pomiarowych. Wwyniku
tych pomiarow WIOS stwierdzit, ze badane nat?zenia PEM wyniosty od 0,20 V/m
do 0,50 V/m, oczym wdniu 29 wrzesnia 2016 r. poinformowano organ gminy.

(dowod: akta kontroli str. 400-413)

kontrolnych zastosowano metode okreslona wrozporzadzeniu Ministra Srodowiska zdnia 30 pazdziemika 2003 r.. Wzadnym
zbadanym sprawozdaniu przeprowadzajacy pomiary nie udokumentowali, ze dokonano pomiarow wmiejscach, wktorych
wczesniej stwierdzono poziomy PEM bliskie dopuszczalnym. Tylko w 32% zbadanych sprawozdah udokumentowano
przeprowadzenie pomiarow na balkonach, tarasach, wpokojach (miejscach, wktorych moga. przebywac ludzie).
52 Dotyczacy lokalizacji SBTK.
53 Dotyczacy lokalizacji SBTK oraz zgodnosci tej lokalizacji zmiejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
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Odpowiadajac na wniosek Rady Dzielnicy nr 3 w Ostrzeszowie z dnia 1 marca
2017 r., Laboratorium WIOS w Kaliszu przeprowadzito w dniu 13 kwietnia 2017 r.
badania nat?zenia pol elektromagnetycznych w otoczeniu SBTK w 20 punktach
pomiarowych. Wwyniku tych pomiarow WIOS stwierdztt, ze badane nat?zenia PEM
wyniosty od 0,40 V/m do 1,2 V/m, o czym w dniu 16 maja 2017 r. poinformowano
wnioskodawc?.

(dowod: akta kontroli str. 458-468)

Kontrol? SBTK w Kiekrzu WIOS przeprowadzit w dniu 15 wrzesnia 2017 r.,
w ramach realizacji wniosku jednego mieszkarica ww. miejscowosci,
powodowanego obawami o wptyw zmodernizowanej instalacji SBTK na Stan
zdrowia. Wwyniku pi?ciu pomiarow w otoczeniu SBTK, WIOS stwierdzit, ze badane
nat?zenia PEM wyniosty od 0,51 V/m do 0,72 V/m i ze nie stwierdzono naruszeri
w zakresie obj?tym kontrola,.

(dowod: akta kontroli str. 513-531)

W przekazanych podmiotom inicjujacym kontrole interwencyjne informacjach
o zrealizowanych pomiarach nat?zenia pol elektromagnetycznych WIOS podkreslat,
ze te pomiary nie wykazaty wyst?powania w srodowisku poziomow pol
elektromagnetycznych wyzszych od dopuszczalnych, a wobec stwierdzenia
dotrzymywania standardow srodowiska, WIOS nie miat podstaw do wszcz?cia
wobec podmiotow eksploatujacych instalacje jakiegokolwiek post?powania, ktore
zmierzatoby do ograniczenia funkcjonowania instalacji.

(dowod: akta kontroli str. 310-540)

8. W latach 2015-2017 WIOS nie uzyskiwat dochodow z tytutu ustug zleconych
w zakresie pomiarow PEM w otoczeniu SBTK.

(dowod: akta kontroli str. 109,122)

9. W okresie obj^tym kontrolaj do WIOS nie wptynejy skargi na dziatalnosc
pracownikow WIOS w zakresie pomiarow PEM w otoczeniu SBTK.

(dowod: akta kontroli str. 109,122)

10. Wojewodzki Inspektor zgteszat corocznie GIOS problemy kadrowe, ktore
utrudniaty petna, realizacj? zadari inspekcyjnych w zakresie pomiarow
promieniowania elektromagnetycznego pochodzacego od urzadzeri telefonii
komorkowej (co zostato opisane wpkt 3 niniejszego wystapienia pokontrolnego).

(dowod: akta kontroli str. 109,122)

11. W okresie obj?tym kontrolaj w WIOS nie byty przeprowadzane wewn?trze
i zewn?trzne kontrole realizacji zadari zwiazanych z kontrola, poziomow PEM oraz
wywiazywania si? przez operatorow z obowiazkow pomiarowych PEM.

(dowod: akta kontroli str. 109,122)

Ustalone ' w dziatalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie
nieprawidtowosci stwierdzono nast?pujace nieprawidtowosci:

1. W obj?tym kontrola, NIK okresie WIOS nie kontrolowat wynikow pomiarow PEM
przedktadanych przez uzytkownikow SBTK (na podstawie art. 122a ust. 2 Pos)
w zakresie ustalonym w Jnformatycznym Systemie Kontroli" w zwiazku z art. 2
ust. 1 pkt 1 lit. b) ulOS, tj. w zakresie dotrzymania wymogow metodyki pomiarow
okreslonej w zateczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z 30 pazdziemika 2003 r. Jedynie 40 kontroli automonitoringowych (na 3.348
wynikow, jakie wptyn?ty do WIOS w latach 2015-2017) ograniczono
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do sprawdzenia, czy laboratorium badawcze posiada wymagana, akredytacj? do ich
wykonania, czy wyniki pomiarow nie przekraczaty wartosci dopuszczalnych oraz czy
w sprawozdaniu zostate przywotena wtasciwa metodyka referencyjna (tj. okreslona
w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 30 pazdziemika
2003 r.). Nie obejmowaty zas weryfikacji dotrzymania kluczowych wymogow tej
metodyki, a wszczegolnosci zastosowania poprawek pomiarowych umozliwiajacych
uwzgl?dnienie parametrow pracy instalacji wytwarzajacych te pola, najbardziej
niekorzystnych z punktu widzenia oddziatywania na srodowisko, poprawnosci
wyznaczenia pionow pomiarowych, uwzgl?dnienia pomiarow w budynkach
mieszkalnych, na balkonach, tarasach, na ktorych moga, przebywac ludzie, a takze
trybu pracy SBTK. Tymczasem, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit b) ulOS, do zadari
Inspekcji Ochrony Srodowiska nalezy m.in. kontrola podmiotow korzystajacych
ze srodowiska w zakresie przestrzegania zakresu, czestotliwosci i sposobu
prowadzenia pomiarow wielkosci emisji i jej wptywu na stan srodowiska. Z kolei,
zgodnie z zapisami pkt 5.3 „lnformatycznego Systemu Kontroli", wprowadzonego
dostosowania przez GIOS, zakres kontroli dokumentacyjnych
automonitoringowych, obejmujacych wyniki pomiarow PEM w srodowisku, powinien
uwzgl?dniac w szczegolnosci sprawdzenie wykonania pomiarow zgodnie
z metodyka, referencyjna, (tj. w przypadku PEM z wymogami okreslonymi w
zataczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 30 pazdziemika 2003 r.).
O koniecznosci realizacji zadari kontrolnych w ww. zakresie przypomniat Zast?pca
GIOS w pismie z dnia 23 wrzesnia 2016 r. nr DliO/070/98/2016/km, skierowanym
do wszystkich wojewodzkich inspektorow ochrony srodowiska. Zgodnie
z wyjasnieniem pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzanie ww. kontroli,
przyczyna, powyzszego byt ograniczony czas, jaki mogt on przeznaczyc na analiz?
kontrolowanych sprawozdari. Ze wzgl?du na olbrzymia, liczb? wptywajacych
doWIOS sprawozdari z pomiarow (srednio ok. 1.000 rocznie) weryfikacja
wszystkich tych sprawozdari lezy poza mozliwosciami kadrowymi WIOS.

Brak kontroli automonitoringowych w zakresie spetnienia przez laboratoria
badawcze kluczowych wymogow metodyki okreslonej w ww. rozporzadzeniu
skutkowat niepodejmowaniem przez WIOS dziatari w szczegolnosci w przypadkach
nieprawidtowego doboru pionow pomiarowych, braku informacji o parametrach
pracy anten, czy nierealnosci czasu wykonania pomiarow PEM. NIK podkresla,
ze pomiary PEM w otoczeniu SBTK zlokalizowanych w g?stej zabudowie
wielorodzinnej wykonane jedynie w punktach przyziemnych nie stanowia,
wystarczajacej podstawy do stwierdzenia, ze w miejscach dost?pnych dla ludnosci
w otoczeniu danej SBTK dotrzymany zostat dopuszczalny poziom PEM okreslony
wzataczniku nr 1 do ww. rozporzadzenia. Podstaw takich nie daja, rowniez pomiary,
w ktorych nie zastosowano poprawek pomiarowych, o ktorych mowa w ust. 6
zatacznika nr 2 do ww. rozporzadzenia. Zdaniem NIK, istotne zastrzezenia WIOS
w zakresie miarodajnosci wynikow pomiarow przedktadanych na podstawie
art. 122a ust. 2 Pos powinny stanowic przestenk? do skierowania otrzymanych
sprawozdari pomiarowych do weryfikacji przez Polskie Centrum Akredytacji,
jak rowniez wykonania wtesnych pomiarow kontrolnych w danej lokalizacji w ramach
wykonania uprawnieri kontrolnych okreslonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) ulOS.

Brak uprzedniej analizy wynikow pomiarow, przedtozonych wczesniej do WIOS
przez uzytkownikow SBTK, skutkowat niepodj?ciem przez WIOS badari kontrolnych
PEM w punktach pomiarowych, w ktorych wczesniej odnotowano znaczace wartosci
nat?zenia pola elektromagnetycznego. Byto to niezgodne z ust. 5 zatacznika nr 2
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziemika 2003 r., wedtug
ktorego pomiary przeprowadza si? w szczegolnosci w tych miejscach, w ktorych
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na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeri stwierdzono wyst?powanie pol
elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do poziomow dopuszczalnych.

(dowod: akta kontroli str. 367-389, 390-399, 469-512)

Przyktadowo, WIOS przeprowadzajac kontrol? oddziatywania SBTK w Kaliszu
dysponowat wynikami pomiarow przeprowadzonymi przez laboratorium dziatejace
na zlecenie operatora. Wynikato z nich, ze w budynku mieszkalnym oddalonym
ook. 40 m od SBTK stwierdzono pierwotnie wysoki poziom promieniowania
elektromagnetycznego. W jednym z mieszkari stwierdzono pierwotnie nat?zenie
zmierzonego pola elektromagnetycznego wynoszace 5,8 V/m, a w innym
pomieszczeniu 5,5 V/m (pomiary wykonano na wysokosci pionu pomiarowego
2,0 m). Z kolei w sprawozdaniu z badari przeprowadzonych 23 wrzesnia 2016 r.
przez Laboratorium WIOS wKaliszu, stwierdzono przed tym budynkiem nat?zenie
pola elektromagnetycznego o wartosci 1,67 V/m (nie podano wysokosci pionu
pomiarowego tego pomiaru). Laboratorium WIOS w Kaliszu nie przeprowadzito
pomiarow wtych punktach, wktorych Laboratorium dziatejace na zlecenie operatora
telefonii komorkowej wykazato nat?zenia PEM rz?du 5,5 V/m.

(dowod: akta kontroli str. 390-399, 789-796)
Wojewodzki Inspektor podat, ze WIOS nie podejmowat prob wyjasnienia roznic
nat?zenia pol elektromagnetycznych pochodzacych od SBTK, pomi?dzy
wymienionymi powyzej wynikami pomiarow Laboratorium WIOS, a wynikami
pomiarow wykonywanych przez inne laboratoria na rzecz operatorow
eksploatujacych stacje bazowe telefonii komorkowej, poniewaz nie byto takiej
potrzeby, a WIOS nie byt zobowiazany do wyjasnienia tych roznic. Wedtug
Wojewodzkiego Inspektora, dziatania Inspektoratu w zakresie pol
elektromagnetycznych polegaja, na stwierdzeniu, czy poziomy pol
elektromagnetycznych wsrodowisku, a wi?c nie tylko wotoczeniu stacji bazowych
telefonii komorkowej, sa, ponizej poziomow dopuszczalnych. Pomiary
przeprowadzone podczas kontroli pozwolity na dokonanie oceny w tym zakresie
istwierdzenie dotrzymywania poziomow dopuszczalnych. Odnoszac si? do
wykonywania przez WIOS pomiarow winnych punktach niz pomiary wykonywane
na zlecenie operatorow SBTK, Wojewodzki Inspektor podat, ze poniewaz kontrole
wtrakcie ktorych wykonano powyzsze pomiary byty kontrolami interwencyjnymi,
to celem wskazanych pomiarow byto sprawdzenie poziomow PEM w miejscach,
ktorych dotyczyty wnioski ointerwencj?, a nie weryfikowanie wynikow, ktore WIOs'
otrzymat. Ponadto cz?sc pomiarow przedstawionych przez operatorow byta
wykonywana wpomieszczeniach, wktorych WIOS ich nie wykonuje, a wsprawach
tych wtesciwe sa, organy sanitame. W ocenie Inspektora Wojewodzkiego,
rozszerzenie pomiarow bytoby uzasadnione tylko w przypadku, gdyby pomiary
kontrolne wykazaty przekroczenie wartosci dopuszczalnej 7V/m.

(dowod: akta kontroli str. 1126-1127,1131-1133)

Formutujac powyzsza, nieprawidtowosc, NIK uwzgl?dnia ograniczenia kadrowe
WIOS, o ktorych byt informowany GIOS, brak w Inspekcji Ochrony Srodowiska
szczegotowych wytycznych w zakresie sposobu prowadzenia kontroli
automonitoringowych (uwzgl?dniajacych specyfik? PEM w otoczeniu SBTK)
ipodejmowania dziatari w przypadku zastrzezeri do wynikow pomiarow, a takze
brak specjalistycznych szkoleri wtym zakresie dla pracownikow WIOS.

2. W wyniku pomiarow kontrolnych PEM przeprowadzonych przez WIOS
wRawiczu54 i w Poznaniu55 sformutowano ogolne wnioski o niewyst?powaniu

54 Nrsprawy KDI.7024.28.2016.sk, sprawozdanie z badah nr 180/LK/16-W.
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w srodowisku poziomow PEM wyzszych od dopuszczalnych, na co nie pozwalat
sposob przeprowadzenia pomiarow. W obu przypadkach powotano si? na
zastosowanie metody pomiarowej okreslonej w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 30 pazdziemika 2003 r., podczas gdy:

- w pierwszym przypadku: przeprowadzono pomiary jedynie w osmiu punktach
na terenie miasta Rawicz (liczba punktow byta zbyt mate nawet dla badania
pojedynczej SBTK), pomiary wykonano w miejscach ogolnie dost?pnych, jedynie
na poziomie gruntu, nie dokonano identyfikacji zrodet PEM, nie wyznaczono
kierunkow pomiarowych zwiazanych z najblizszymi zrodtemi w celu wyznaczenia
miejsc szczegolnie narazonych na wyst?powanie wysokich nat?zeri PEM,
nie wyznaczono zadnych punktow pomiarowych w budynkach mieszkalnych
(na balkonach, tarasach, na ktorych moga, przebywac ludzie),

- w drugim przypadku: przyjeto zbyt mate, liczb? pionow pomiarowych, w tym tylko
jeden na balkonie, zas pozostate na poziomie gruntu, nie zawarto informacji
o zrodtech PEM i ich parametrach, choc w protokole kontroli wskazano konkretna,
SBTK, nie przeprowadzono pomiarow kontrolnych w miejscach, w ktorych
wczesniej laboratorium dziatejace na zlecenie operatora wskazywato na poziomy
PEM zblizone do dopuszczalnego (4-5 V/m),

- w obu przypadkach, w sprawozdaniach z pomiarow PEM nie zawarto adnotacji
o uwzgl?dnieniu poprawek pomiarowych, umozliwiajacych uwzgl?dnienie
parametrow pracy instalacji wytwarzajacych te pola, najbardziej niekorzystne
z punktu widzenia oddziatywania na srodowisko (ust. 6 zatacznika Nr 2 do ww.
rozporzadzenia). Nie zawarto tez zapisow na temat przyczyn odstapienia od ich
zastosowania.

(dowod: akta kontroli str. 387-389, 397-399,506-508)

Wedtug Wojewodzkiego Inspektora, brak adnotacji w sprawozdaniach z badari
nat?zenia pol elektromagnetycznych, sporzadzonych przez Laboratorium WIOS
w Kaliszu, wynikat z charakteru ww. kontroli, gdyz: „Powyzsze kontrole nie byty
kontrolami poziomu emisji PEM z poszczegolnych zrodet. Pomiary wykonywane
przez WIOS we wskazanych przypadkach stuzyty okresleniu rzeczywistego
(tj. maksymalnego poziomu chwilowego w trakcie pomiarow) poziomu PEM
w miejscach dost?pnych dla ludzi niezaleznie od zrodte ich pochodzenia, a nie
okresleniu wielkosci emisji z poszczegolnych zrodet. Do wykonywania pomiarow
emisji z danego zrodte zobowiazany jest operator stacji. W zwiazku z powyzszym
dla tych pomiarow kontrolnych nie miaty zastosowania powyzsze poprawki".

(dowod: akta kontroli str. 108,119)

-nie zawarto adnotacji o przeprowadzeniu pomiarow w sposob umozliwiajacy:
1) wyznaczenie miejsc wyst?powania pol elektromagnetycznych o poziomach
dopuszczalnych; 2) wyznaczenie granic obszarow ograniczonego uzytkowania.
Byto to niezgodne z wymogiem okreslonym w ust. 7 zat. Nr 2 do przytoczonego
rozporzadzenia.

(dowod: akta kontroli str. 387-389,397-399, 506-508)

Wedtug Wojewodzkiego Inspektora, wynikajacy z ust. 7 zat. Nr 2 do przytoczonego
rozporzadzenia obowiazek zawarcia w sprawozdaniach z badari nat?zenia pol
elektromagnetycznych powyzszych adnotacji, dotyczy operatorow SBTK,
a nie organu Inspekcji Ochrony Srodowiska.

(dowod: akta kontroli str. 108,120)

55 NrsprawyKDI.7024.45.2017.sk, sprawozdanie z badah nr 303/LK/17-W.
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Wojewodzki Inspektor m.in. podat, ze WIOS nie wykonuje pomiarow wewnajrz
mieszkari. Kompetencje wtym zakresie posiadaja, organy Inspekcji Sanitarnej.
Stanowisko takie wprzypadku interwencji wRawiczu wyrazit GIOS, przekazujac
wniosek mieszkanki Rawicza w tej cz?sci Paristwowemu Wojewodzkiemu
Inspektorowi Sanitamemu w Poznaniu. Pismo to przyjeto jako wytyczne
do stosowania wanalogicznych sprawach.

(dowod: akta kontroli str. 108,120)
NIK wskazuje, iz sposob przeprowadzenia ww. pomiarow nie dawat podstaw
do sformutowania ogolnego wniosku o dotrzymywaniu standardow jakosci
srodowiska w wybranych przez WIOS punktach pomiarowych na terenie miasta
Rawicza56 oraz niewyst?powaniu poziomow PEM wyzszych od dopuszczalnych
wotoczeniu SBTK w Poznaniu57 na terenach wokot bloku mieszkalnego, gdzie
zamieszkiwate osoba wnioskujaca oprzeprowadzenie kontroli. Takie wnioski mogty
zostac sformutowane po przeprowadzeniu pomiarow kontrolnych wsposob wpetni
odpowiadajacy metodyce pomiarowej okreslonej w zataczniku nr 2
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z30 pazdziemika 2003 r.

3. Pomimo uzyskania od WPWIS informacji o przekroczeniu dopuszczalnego
poziomu PEM (8,53 V/m) oraz wniosku Urz?du Miasta Poznania oprzeprowadzenie
pomiarow kontrolnych nat?zenia PEM w tej lokalizacji (po modyfikacjach
dokonanych przez operatora)58, WIOS nie przeprowadzit kontroli SBTK (ani nawet
pojedynczego pomiaru interwencyjnego) wdrodze realizacji zadania przypisaneqo
w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) ulOS.

(dowod: akta kontroli str. 1214-1218)
Kierownik Delegatury WIOS w Kaliszu podat, ze wnioskowanych pomiarow
kontrolnych nie przeprowadzono, poniewaz realizacja innych zadari uniemozliwite
WIOS ich przeprowadzenie.

(dowod: akta kontroli str. 1220,1224-1225)
Niepodjecie dziateri sprawdzajacych (kontrolnych) przez WIOS, byto niezgodne
zprzepisem art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy o Inspekcji Ochrony Srodowiska
wzwiazku zprzepisem art. 122a ust. 1pkt 2iart. 122a ust. 2ustawy Pos.
NIK wskazuje, ze informacja od WPWIS (organu wtasciwego wsprawach nadzoru
nad warunkami higieny radiacyjnej) oraz wniosek Urz?du Miasta Poznania stanowity
wystarczajaca,przestenk? do podjecia dziateri weryfikacyjnych.

Uwagi dotyczace 1. Dziatalnosc kontrolna WIOS wobszarze PEM wotoczeniu SBTK, ograniczata si?
badanej dziatalnosci jedynie do nielicznych pomiarow interwencyjnych prowadzonych na wniosek stron

(osob fizycznych, organow j.s.t.), a nie byte w ogole prowadzona w ramach
planowych lub doraznych kontroli wlokalizacjach wytypowanych woparciu owtasna,
analiz? ryzyka WIOS, ukierunkowana,na wybor miejsc narazonych na wyst?powanie
ponadnormatywnego poziomu PEM (np. SBTK wgestej zabudowie wielorodzinnej;
SBTK kilku operatorow wbliskim sasiedztwie; lokalizacje, wktorych stwierdzono
poziomy PEM zblizone do dopuszczalnych; lokalizacje, w ktorych wogole lub
wniewystarczajacym stopniu zostaty wykonane pomiary PEM przez laboratoria
dziatejace na zlecenie operatorow). NIK uwzgl?dnia, iz prowadzenie dziateri
kontrolnych PEM zostato uj?te w wydanych GIOS wytycznych do planowania
dziatalnosci organow IOS dopiero na lata 2017 i 2018 oraz brak byto ustalonych
wramach IOS jednolitych zasad typowania lokalizacji do pomiarow kontrolnych,

56 Pismo z 25 maja2016r. KDI.7024.28.2016.sk.
sr Pismo z 18 pazdziemika 2017r. KDI.7024.45.2017.sk.
58 Pismo zUrzedu Miasta Poznania (znak OS-ll.6226.262.2015-110316-2952) doreczone WIOS wdniu 16 marca 2016 r.
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Ocena czastkowa

zakresu analizy przedkontrolnej oraz sposobu planowania i prowadzenia pomiarow
(w tym zakresu dokumentow niezb?dnych do pozyskania od uzytkownika SBTK).
Ponadto SBTK zaliczane byty w dziatalnosci IOS do najnizszej kategorii ryzyka
oddziatywania na srodowisko. Niemniej jednak, NIK zwraca uwag?, iz zgodnie z
art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy IOS, do zadari IOS nalezy kontrola przestrzegania
przepisow o ochronie srodowiska, a w tym m.in. dotrzymywania dopuszczalnego
poziomu PEM okreslonego wrozporzadzeniu Ministra Srodowiska z 30 pazdziemika
2003 r.

2. NIK zwraca tez uwag?, ze w obj?tym przez WIOS kontrola, dokumentacyjna.
sprawozdaniu nr 4/310/OS/2016, nie podano zakresu pomiarowego
wykorzystywanego do pomiaru zestawu, a jako maksymalna, zmierzona, wartosc
nat?zenia PEM w 40 pionach pomiarowych podano „ponizej 2,0". Podobnie
udokumentowano pomiary w kontrolowanym ww. metoda, sprawozdaniu
nr 841/S/2017 (w ktorym wprawdzie podano zakres pomiarowy miernika od 0,5 V/m
do 300 V/m), ale w zestawieniu wynikow pomiarow, jako wartosc zmierzonego
nat?zenia PEM w49 punktach pomiarowych wpisano „<2,0") oraz w sprawozdaniu
nr 804/S/2017 (w ktorym udokumentowano pomiary przeprowadzone urzadzeniem
o zakresie pomiarowym od 0,5 V/m do 300 V/m, ale w zestawieniu wynikow
z33 pomiarow, wartosci zmierzonego PEM podano tylko w trzech punktach
pomiarowych, a w pozostatych 30 zastosowano zapis „<2,0"). Wedtug NIK,
udokumentowanie wyniku pomiarow jako „mniejsze od", swiadczy o braku nalezytej
starannosci przy sporzadzaniu sprawozdari i nie odpowiadato wymogom zapisanym
w ust. 11 zatacznika Nr 2 przytoczonego rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z30 pazdziemika 2003 r. W ww. sprawozdaniach z badari nat?zenia pol
elektromagnetycznych nie zawarto adnotacji o uwzgl?dnieniu poprawek
pomiarowych, umozliwiajacych uwzgl?dnienie parametrow pracy instalacji
wytwarzajacych te pola, najbardziej niekorzystne z punktu widzenia oddziatywania
na srodowisko (ust. 6 zatacznika Nr 2 do ww. rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z30 pazdziemika 2003 r.). Analizowane przez NIK pomiary, zamieszczone
wskontrolowanych sprawozdaniach, nie odpowiadaty wymogom okreslonym
wust. 13 zatacznika Nr 2 do ww. rozporzadzenia. Wprawdzie przeprowadzone
zostaty w budynkach mieszkalnych (przyktedowo: w otwartych oknach klatki
schodowej, na balkonie, przed drzwiami, w otwartym oknie pokoju), ale w takich
miejscach tych budynkow, wktorych ludzie moga, przebywac jedynie sporadycznie.

(dowod: akta kontroli str. 917-958,1281-1330)

W skontrolowanym okresie WIOS nie przejawiat aktywnosci nakierowanej na
kontrolowanie przestrzegania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych,
pochodzacych od urzadzeri telefonii komorkowej.
WIOS nie prowadzit z wtesnej inicjatywy kontroli wobszarze dotrzymywania
dopuszczalnego poziomu PEM w otoczeniu SBTK woparciu o analiz? ryzyka
prowadzona, na podstawie wynikow pomiarow otrzymywanych od uzytkownikow
SBTK. Nieliczne kontrole wtym zakresie byty przeprowadzane jedynie na wnioski
osob i organow jednostek samorzapu terytorialnego. W dwoch przypadkach
ocenionych przez biegtych powotanych przez NIK, przeprowadzone przez WIOS
pomiary nie dawaty wystarczajacych podstaw do sformutowania wnioskow
odotrzymaniu dopuszczalnych poziomow PEM w srodowisku. Pomiary te nie
zostaty przeprowadzone w sposob w petni zgodny z metodyka, referencyjnq,
a jednoczesnie sprawozdania nie zawieraty opisu odst?pstw oraz ich wptywu na
przydatnosc wynikow pomiarow do oceny dotrzymania dopuszczalnych poziomow
PEM w otoczeniu SBTK. NIK uwzgl?dnia jednak, ze w ramach IOS nie
obowiazywaty wewn?trze, jednolite zasady typowania SBTK do pomiarow
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kontrolnych, prowadzenia analizy przedkontrolnej, planowania pomiarow oraz ich
przeprowadzania.

W WIOS nie przeprowadzano udokumentowanej kontroli wynikow pomiarow
przedktadanych przez uzytkownikow SBTK na podstawie art. 122a ust. 2 Pos
na zasadach przewidzianych w Jnformatycznym Systemie Kontroli" w zwiazku
zart. 2ust. 1pkt 1lit. b) ustawy o Inspekcji Ochrony Srodowiska. Nie weryfikowano,
czy tego rodzaju pomiary spetniaja, wymogi metodyki okreslonej w zat. nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z30 pazdziemika 2003 r., awtym, czy zostaty
przeprowadzone wbudynkach mieszkalnych, na balkonach i tarasach, na ktorych
moga, przebywac ludzie. Skutkowato to brakiem reakcji WIOS na przypadki
stwierdzonych przez NIK niezgodnosci wynikow pomiarow z wymogami metodyki
referencyjnej. NIK uwzgl?dnia jednak, ze do braku dziateri kontrolnych w tym
obszarze przyczynity si? ograniczenia kadrowe WIOS, brak szczegotowych
wytycznych GIOS w tym zakresie, jak rowniez niewystarczajacy zakres
specjalistycznych szkoleri dotyczacych specyfiki PEM wotoczeniu SBTK.

3.Prowadzenie paristwowego monitoringu srodowiska
w zakresie pol elektromagnetycznych

Opisstanu i.w latach 2015-2017, w celu zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie
Ktycznego srodowiska, w WIOS zostaty opracowane wojewodzkie programy monitoringu

srodowiska (WPMS), ktorych tresc byte spojna (w cz?sci dotyczacej PEM)
z programem paristwowego monitoringu srodowiska (PPMS) opracowanym przez
GIOS oraz przepisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 12 listopada 2007 r.
wsprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badari poziomow pol
elektromagnetycznych wsrodowisku59 - dalej „rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z 12 listopada 2007 r.".

(dowod: akta kontroli str. 985-1120)
1.1. WPMS na lata 2013-2015 i na lata 2016-2020, zostaty zatwierdzone przez
GIOS. Na etapie poprzedzajacym zatwierdzenie programu na lata 2013-2015, GIOS
zgtosit dwie uwagi60 dotyczace podsystemu monitoringu pol elektromagnetycznych,
ktore zostaty przez WIOS uwzgl?dnione.

(dowod: akta kontroli str. 1030,1091,1121,1123)
1.2. WPMS na lata 2013-2015 ina lata 2016-2020, wcz?sci dotyczacej monitoringu
PEM, byt spojny z zatozeniami PPMS na lata 2013-2015 i na lata 2016-2020,
wzakresie: uzyskiwania informacji o zrodtach pol elektromagnetycznych; zatozeri
co do sposobu prowadzenia pomiarow PEM; liczby i rozmieszczenia' punktow
pomiarowych w wojewodztwie; ewidencjonowania wynikow oraz ich
rozpowszechniania. WWPMS na lata 2013-2015 wskazano, ze w bloku „presje"
b?da, realizowane zadania zwiazane z pozyskiwaniem informacji m.in. o z'rodtach
iwielkosciach emisji PEM do srodowiska. Zatozono, zeWIOS wramach dziatalnosci

• kontrolnej i monitoringowej, bedzie sukcesywnie pozyskiwac informacje dotyczace
instalacji i urzadzeri emitujacych PEM. Dodatkowym zrodtem informacji mogta bye
baza danych o pozwoleniach radiowych wydanych przez Urzad Komunikacji
Elektronicznej. WWPMS na lata 2016-2020 jako dodatkowe zrodto informacji
ourzadzeniach i instalacjach emitujacych PEM wskazano starostow. Dodano,

sDz.U.Nr221 poz.1645

60 Jedna uwaga GIOS to: ..fragment owykonywaniu pomiarow prosze uzupetnic owyjasnienie, iz wroku 2013 zakohczy sie
drugi trzyletni cykl pomiarowy obejmujacy lata 2011- 2013, awlatach 2014 i2015 beda prowadzone pomiary zkolejnego
trzeciego, trzyletniego cyklu pomiarowego obejmujacego lata 2014-2016". Druga uwaga GIOS: „str. 64 -System jakosci PEM -
proponuje sie dodaniem informacji o szkoleniach".
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iz zebrane informacje o zrodtach PEM wykorzystywane b?da, m.in. przy
sporzadzaniu i analizie ocen poziomow PEM w srodowisku. W WPMS na lata 2013-
2015 oraz na lata 2016-2020 wskazano, ze w przypadku prowadzenia pomiarow
kontrolnych i monitoringowych, ich wyniki zostana, wtaczone do oceny poziomow
PEM w wojewodztwie.

(dowod: akta kontroli str. 985-1120)

1.3. W programach wojewodzkich nie przyjeto dodatkowych zadari lokalnych
w zakresie monitoringu PEM.

(dowod: akta kontroli str. 985-1120,1121,1123)

1.4. Wkontrolowanym okresie, wojewodzkie programy monitoringu PEM (w ramach
WPMS) wykonano bezodst?pstw.

(dowod: akta kontroli str. 76-84, 985-1120,1121,1123)

2. Zadania WIOS w ramach monitoringu srodowiska, w zakresie PEM, prowadzone
byty we wtasnym zakresie (z wykorzystaniem wtasnego sprz?tu pomiarowego
i przez pracownikow WIOS).

(dowod: akta kontroli str. 57-62, 65-66,75, 76-84)

3. Wramach realizacji zatozeri PPMS na lata2013-2015 i PPMS na lata 2016-2020,
WIOS nie uzyskiwat i nie przedstawiat w raportach o stanie srodowiska
wWielkopolsce, informacji o liczbie SBTK oraz promieniowanej z nich mocy. Tym
samym, WIOS nie uwzgl?dniat zatozeri61 PPMS na lata 2013-2015 i PPMS na lata
2016-2020 oraz nie korzystat z mozliwosci przewidzianych w WPMS na lata 2013-
2015 oraz na lata 2016-2020.

(dowod: akta kontroli str. 76-84, 985-1060,1061-1120,1157-1174)

Wojewodzki Inspektor podat: Jnformacji o liczbie SBTK i promieniowanej z nich
mocy nie przedstawiano w raportach o stanie srodowiska w wojewodztwie
wielkopolskim, poniewaz prowadzenie i aktualizacji bazy zrodet promieniowania
elektromagnetycznego nie jest zadaniem WIOS, a ewidencja zrodet stuzy celom
monitoringowym i kontrolnym".

(dowod: akta kontroli str. 1121,1123-1124)

WIOS nie wykorzystywat otrzymywanych sprawozdari z wynikami pomiarow
przeprowadzonych przez operatorow SBTK, w opracowywanych Raportach o stanie
srodowiska w Wielkopolsce. W raportach tych nie zostaty uwzgl?dnione dane
na temat poziomow nat?zenia PEM w otoczeniu SBTK, wynikajace ze sprawozdari
pomiarowych przedktadanych WIOS na podstawie art. 122a ust. 2 Pos. Poziomy
nat?zenia PEM zawarte w wynikach pomiarow objetych kontrola, NIK (pkt 6.2.1.
niniejszego wystapienia pokontrolnego) wynosity od 0,12 V/m do 3,81 V/m,
aw zbadanych dodatkowo 26 sprawozdaniach62, od 0,40 V/m do 5,8 V/m,

61 Przyktadowo, wpodsystemie monitoringu pol elektromagnetycznych (pkt 4.6. PPMS na lata 2013-2015) wzadaniu „Pomiary
monitoringowe i ocena poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku, podano, ze zadanie ma na celu monitorowanie
poziomu wartosci parametrow charakteryzujacych pola elektromagnetyczne wytwarzane i wprowadzane do srodowiska w
sposob sztuczny przez zrodta pol elektromagnetycznych, wtym stacje bazowe telefonii komorkowej. Identycznie ww. zadanie
oraz sposob jegorealizacji przedstawiono w WPMS na lata2013-2015 (str. 77).
62 Numery zbadanych dodatkowo 26 sprawozdah dotyczacych PEM emitowanego ze stacji SBTK: PEM-251/11/14/0S
(wKoninie); PEM-139/11/14/0S (w Poznaniu); 5906/S/2015 (w Poznaniu); SP-42/269/16/0S (w Rawiczu); RWC3002
w Rawiczu; nr OS/3002 w Ostrzeszowie; BT32724 w Ostrzeszowie; SP-42/163/17/0S, 746/2015/OS; 2009/S/2014
(w Rawiczu); SP-42/132/17/OS (w Ostrzeszowie); 2462/2016/OS (w Ostrzeszowie); BT33784 KALJVOLNOSCI (w Kaliszu);
BT 33358 KALISZ MAJKOW; 551/S/2016; BT32687 KAL_SRODMIESCIE4 (w Kaliszu); 5/2/OS/2016 (w Kaliszu);
LMPE/218/2016/PLK (w Kaliszu); LMPE/289/2016/PLK (w Kaliszu); BT32491Kalisz_Dobrzecka; 743/S/2016 (w Kaliszu); PEM-
15/07/14/OS (w Kaliszu); BT33154.20 POZ_PIATKOWO; SP-42/464P/16/OS (w Poznaniu); 7122/201/2017/OS (w Poznaniu);
SP-42/203/17/OS (w Poznaniu). W kazdym zbadanym sprawozdaniu przeprowadzajacy pomiary zapisali, ze w pomiarach
kontrolnych zastosowano metode okreslona wrozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziemika 2003 r. Wzadnym
zbadanym sprawozdaniu, przeprowadzajacy pomiary nie udokumentowali, ze dokonano pomiarow w miejscach, w ktorych
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przy niepewnosci pomiarowej wynoszacej od 0,08 V/m do +/- 2,09 V/m. Wszystkie
wartosci, w tym przekraczajace 5,5 V/m, zostaty stwierdzone (miernikiem
szerokopasmowym) na balkonach iwoknach lokali mieszkalnych. Zgodnie z art. 27
ust. 1 pkt 4 Pos, pahstwowy monitoring srodowiska zbiera dane na podstawie
pomiarow stanu srodowiska, wielkosci i rodzajow emisji, a takze ewidencji,
do ktorych prowadzenia obowiazane sa, podmioty z mocy prawa albo na mocy
decyzji.

(dowod: akta kontroli str. 541-916,1158-1174,1275-1278)

Kierownik Delegatury WIOS wKaliszu (jednostki organizacyjnej WIOS prowadzacej
badania PEM naterenie wojewodztwa wielkopolskiego) wyjasnit, ze:

- wojewodzkie inspektoraty nie zostaty zobligowane do wprowadzania wynikow tych
pomiarow do bazy JELMAG63,

- wprowadzanie ww. danych wymagatoby zatrudnienia co najmniej dwoch
pracownikow, a uzyskany efekt bytby niewspotmiernie niski w stosunku
do naktadow,

- Raporty o stanie srodowiska w Wielkopolsce, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ulOS,
zawieraja, przede wszystkim informacje o stanie srodowiska i stuza, realizacji
obowiazku okreslonego wart. 8a ust. 1tej ustawy oraz przedstawiaja,te informacje
spoteczeristwu. Informacje te pochodza, z badari wtesnych WIOS, wszczegolnosci
realizowanych w ramach PMS, a ponadto zawieraja, informacj? o dziataniach
kontrolnych. Forma raportu powinna bye zrozumiate dla spoteczeristwa,

- w Raportach nie publikuje si? wynikow badari realizowanych przez podmioty do
tego zobowiazane wzadnym z komponentow srodowiska, wtym wzakresie PEM,

- zamieszczanie w raportach wynikow pomiarow ze sprawozdari przedstawianych
na podstawie art. 122a Pos zmniejszatoby czytelnosc raportu, kilkakrotnie
zwi?kszato jego obj?tosc, a szczegotowa wiedza w nim zawarta nie bytaby
wykorzystywana przez jego odbiorcow.

(dowod: akta kontroli str. 1181-1183)

Wyniki pomiarow kontrolnych (interwencyjnych) wykonanych w latach 2015-2017
byty zamieszczane w elektronicznej bazie danych JELMAG. WRaportach o stanie
srodowiska w Wielkopolsce przedstawiano wyniki interwencyjnych pomiarow PEM
realizowanych przez WIOS.

(dowod: akta kontroli str. 82-86,1164,1168-1169,1181-1183)

4. WIOS zrealizowat pomiary PEM przewidziane w WPMS na lata 2013-2015 oraz
pomiary przewidziane na lata 2016-2017 (w ramach WPMS na lata 2016-2020).
Wzadnym z 45 punktow pomiarowych przyjetych dla kazdego roku, WIOS
nie stwierdzit przekroczenia poziomu dopuszczalnego (7 V/m dla zakresu
cz?stotliwosci od 3 MHz do 300 GHz). Najwyzsze sktadowe elektryczne PEM64
zmierzono w Poznaniu i wyniosty one w latach 2014, 2015 i 2016 odpowiednio:
1,94 V/m; 1,53 V/m; 2,31 V/m. Najnizsza, sktadowa, elektryczna, PEM (0,03 V/m)
WIOS zmierzyt wlatach 2014-2015. Natomiast w2016 r. WIOS wykazat 24 pomiary
o nieokreslonej wartosci „<0,3 V/m" uzasadniajac te pomiary tym, ze „zmierzony

wczesniej stwierdzono poziomy PEM bliskie dopuszczalnym. Tylko w 32% zbadanych sprawozdah udokumentowano
przeprowadzenie pomiarow na balkonach, tarasach, wpokojach (miejscach, wktorych moga przebywac ludzie).
63 JELMAG, to nazwa centralnej bazy danych pol elektromagnetycznych, wktorej sukcesywnie gromadzone byty informacje
ozrodtach pol elektromagnetycznych. Dane te mogty bye wykorzystywane m.in. przy sporzadzaniu ianalizie ocen poziomow
polelektromagnetycznych wsrodowisku.
64 Srednie wartosci PEM wwojewodztwie wielkopolskim w latach 2014-2016 wykazane przez WIOS w raportach „Stan
srodowiska wWielkopolsce", miasta powyzej 50 tys. mieszkancow: 2014 r. - 0,493 V/m; 2015 r. - 0,467 V/m; 2016 r. - 0,678
V/m; pozostate miasta: 2014 r. - 0,248 V/m; 2015 r. - 0,306 V/m; 2016 r. - 0,302 V/m; tereny wiejsW 2014 r - 0169 V/m-
2015 r. - 0,187 V/m; 2016 r. - 0,289 V/m.
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poziom znajduje si? ponizej progu czutosci sondy pomiarowej. Prog ten wynosi
0,3 V/m".

(dowod: akta kontroli str. 75-81)

5. Dobor punktow pomiarowych w wojewodztwie wielkopolskim na potrzeby
monitoringu srodowiska w ramach PEM, byt zgodny z przepisami
§ 3 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada 2007 r.

(dowod: akta kontroli str. 78-81,1158-1174)

5.1.W okresie obj?tym kontrolaj ani Wojewodzki Inspektor ani GIOS nie ustalili
procedur/zasad doboru punktow pomiarowych do badari PEM w ramach WPMS.
Oceny poziomow PEM w ramach PMS i WPMS miano dokonywac
z uwzgl?dnieniem, wskazanych w tych programach, zrodtech pol
elektromagnetycznych wyst?pujacych wotoczeniu pochodzacych m.in. od SBTK.

(dowod: akta kontroli str. 1001,1045,1071,1103,1121-1125)

5.2. WIOS nie posiadat sformalizowanych kryteriow uzasadniajacych dobor punktow
pomiarowych.

(dowod: akta kontroli str. 76,1121,1124)

Z analizy, losowo dobranych pi?ciu punktow lokalizacyjnych, wytypowanych przez
WIOS w2016 r. i2017 r. do pomiarow wcentralnych dzielnicach lub osiedlach miast
o liczbie mieszkaricow przekraczajacej 50tys., wynikato, ze wzadnym z 10 punktow
lokalizacyjnych (po pi?c w kazdym roku) w odiegtosci do 100m od wybranego
punktu pomiarowego nie znajdowata si? instalacja SBTK65, a w siedmiu punktach
pomiarowych (sposrod ww. wybranych 10 punktow) w odiegtosci od 100m
do 300m.

(dowod: akta kontroli str. 1175-1180)

5.3. Wyniki pomiarow PEM prezentowano w formie pisemnej oraz w formie
elektronicznej w postaci sprawozdania z pomiarow wykonanych w roku
kalendarzowym i w postaci sprawozdania z cyklu pomiarow wykonanych w ciajgu
trzech lat. Nie wszystkie pomiary PEM udokumentowano zgodnie z wymogami
zatacznika nr 3 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada 2007 r.
(szczegotowy opis zawarto wsekcji: „Ustalone nieprawidtowosci").

(dowod: akta kontroli str. 82-84,1158-1174)

6. Z uwagi na nie stwierdzenie w latach 2014-2016 przekroczenia dopuszczalnych
poziomow PEM w srodowisku, WIOS nie prowadzit rejestru66, o ktorym mowa
wart. 124 ustawy Pos.

(dowod: akta kontroli str. 76-81, 82-84,1158-1174,1222,1273-1274)

7. W okresie obj?tym kontrolq, realizacja przez WIOS zadari w zakresie
paristwowego monitoringu srodowiska w cz?sci dotyczacej PEM byta poddawana

65 Zgodnie z zatacznikiem nr 1 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada 2007 r. wsprawie zakresu i
sposobu prowadzenia okresowych badah poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku punkty pomiarowe, o ktorych
mowa wpkt 2,wybiera siewtakich miejscach, aby sonda pomiarowa przyrzadu, ktorym wykonuje siepomiary, znajdowata si§
na wysokosci 2 m nad poziomem terenu na dielektrycznym statywie, w odiegtosci nie mniejszej niz 100 m od rzutu anten
instalacji radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych, radionawigacyjnych na powierzchnie terenu.
66 Z prowadzonego w WIOS rejestru (w formie elektronicznej) o terenach, na ktorych stwierdzono przekroczenie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku, wynikato ze w latach 2003-2017 nie stwierdzono
przekroczen dopuszczalnych poziomow PEM na terenach przeznaczonych pod zabudowe. mieszkaniowa oraz w miejscach
dostepnych dla ludnosci.
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audytowi wewn?trznemu i zewn?trznemu. Audyty67 nie wykazaty nieprawidtowosci
w powyzszym zakresie.

(dowod: akta kontrol istr. 1121,1124-1125,1187-1210)

8. WIOS udostepniat i upowszechniat dane na temat wynikow PMS wzakresie PEM
poprzez coroczne ich zamieszczenie na stronie68 internetowej WIOS oraz
wRaportach o stanie srodowiska w Wielkopolsce, w formie papierowej
ielektronicznej. Byto to zgodne z zatozeniami WPMS. W Raporcie o stanie
srodowiska w Wielkopolsce (Raport 2017, str. 86) podano, ze wzadnym z punktow
pomiarowych, w trzyletnim cyklu badari poziomu PEM (lata 2014-2016)
nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego tj. 7 V/m.

(dowod: akta kontroli str. 1121,1125,1158-1174)

9. Organy stanowiace jednostek samorzadu terytorialnego nie kierowaty do WIOS
uchwat, w ktorych wskazane bytyby kierunki dziatania WIOS w celu zapewnienia
na danym obszarze nalezytej ochrony srodowiska w zakresie PEM.

(dowod: akta kontroli str. 1122,1125,1158-1174)

10. Wojewodzki Inspektor dysponowat sprz?tem komputerowym,
oprogramowaniem, wytycznymi GIOS oraz przeszkolonymi pracownikami,
umozliwiajacymi realizacj? zadania polegajacego na kontroli, gromadzeniu
iewidencjonowaniu danych dotyczacych przestrzegania przepisow o ochronie
srodowiska oraz wynikow badari i oceny stanu srodowiska w cz?sci dotyczacej pol
elektromagnetycznych. W okresie obj?tym kontrola, NIK, Wojewodzki Inspektor
dotrzymywat terminow przekazywania do systemu GIOS danych o poziomach PEM
oraz o ustaleniach kontroli uzytkownikow SBTK.

(dowod: akta kontroli str. 1122,1125,1184-1186)

Ustalone w dziatalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie
nieprawidtowosci stwierdzono nast?pujaca,nieprawidtowosc:

W rocznym Sprawozdaniu z okresowych badari poziomow PEM na terenie
wojewodztwa wielkopolskiego (w 2016 r.), z pomiarow monitoringowych (w punktach
P_2013_A_11 oraz P_2013_A_12) nie ujeto danych69 o odpowiednio: pieciu70
idwoch71 instalacjach radiokomunikacyjnych (zlokalizowanych w odiegtosci
niewi?kszej niz 300 m od rzutu instalacji na powierzchni? terenu do punktu
pomiarowego). Byto to niezgodne ze sposobem prezentacji wynikow pomiarow,
okreslonym w pkt 2 lit. e) zatacznika nr3 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
12 listopada 2007 r. w sprawie sposobu i zakresu prowadzenia okresowych badari
poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku. Dane te, wykazat w ztozonym
wyjasnieniu dla NIK pracownik Delegatury WIOS wKaliszu.

(dowod: akta kontroli str. 84,1175-1180)

W wyjasnieniu, Kierownik Delegatury WIOS w Kaliszu podat, ze dane dotyczace
. instalacji SBTK sa, wprowadzane do bazy JELMAG. Aby byty one „widoczne"

wwydrukowanym sprawozdaniu, musza, zostac „przypisane" do konkretnych

67 Oprocz wewnetrznych audytdw jakosci wg norm ISO 9001, w Laboratorium Wojewodzkiego Inspektoratu prowadzono
audyty wewnettzne wg normy ISO 17025. Audyty te byty realizowane napodstawie programu audytdw wewnetrznych nadany
rok kalendarzowy. Wdniu 20 kwietnia 2017 r. odbyt sieaudyt dotyczacy pol elektromagnetycznych. Niezaleznie od audytdw
wewnetrznych, w latach 2015-2017 zostaty przeprowadzone przez Polskie Centrum Akredytacji dwa audyty zewnetrzne.
Audyty te nie wykazaty nieprawidtowosci w zakresie PEM.
68 http://poznan.wios.gov.pl/monitoring-srodowiska/panstwowy-monitoring-srodowiska/cele-zadania-struktura/
69 Obejmujacych: nazwe instalacji zgodna z nomenklatura prowadzacego, czestotliwosc (zakres czestotliwosci) pracy instalacji,
arytmetyczna sum? mo°y promieniowanych izotropowo przez anteny instalacji, wysokosci srodkow elektrycznych anten
instalacji nad poziomemterenu.
70 Wsrdd pieciu niewykazanych instalacji SBTK, dwie instalacje nalezaty do T-Mobile, po jednej doPlay, Aero iPolkomtel.
71 Wsrdd niewymienionych dwoch instalacji SBTK, to instalacje T-Mobile orazPlay.
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Uwagi dotyczace
badanej dziatalnosci

Ocena czastkowa

punktow pomiarowych. Poniewaz sprawozdania przesytene do GIOS (zgodnie
z wymogiem okreslonym w pismie DM/5114-19/01/17/KM z dnia 20 lutego 2017 r.)
nie zawieraja, arkuszy z informacjami o instalacjach, nie zwrocono uwagi, ze nie
wszystkie wprowadzone do bazy JELMAG instalacje zostaty „przypisane"
do punktow pomiarowych. Btad ten zauwazono w trakcie obecnej kontroli NIK
i niezwtocznie naprawiono.

(dowod: akta kontroli str. 1221,1227,1271)

NIK zwraca uwag? na:

1) brak wykorzystywania przez WIOS mozliwosci pozyskiwania informacji na temat
zrodet PEM (SBTK) od starostow z terenu wojewodztwa wielkopolskiego oraz
z Urz?du Komunikacji Elektronicznej. PPMS oraz WPMS przewidywaty mozliwosc
pozyskiwania tych danych m.in. na potrzeby sporzadzania analiz i dokonywania
ocen poziomow PEM w srodowisku;

2) nieuwzgl?dnienie w„Raporcie o stanie srodowiska wwojewodztwie wielkopolskim
w latach 2013-2015" oraz w Raporcie za 2016 r. danych na temat poziomow
nat?zenia PEM w^ otoczeniu SBTK, prezentowanych w sprawozdaniach
przedktadanych WIOS na podstawie art. 122a ust. 2 Pos.

NIK uwzgl?dnia, iz w aktualnych warunkach funkcjonowania WIOS brak jest
mozliwosci zautomatyzowanej analizy wynikow PEM przedktadanych przez
uzytkownikow SBTK. Niemniej jednak, co najmniej dane o zakresie tych wynikow
oraz rodzajach miejsc ich wyst?powania, powinny bye wykorzystywane do oceny
poziomow PEM w srodowisku, a nastepnie upowszechniane, gdyz wskazuja, one
narealne poziomy PEM w bezposrednim otoczeniu SBTK. NIK zwraca uwag?,
ze poziomy te niejednokrotnie sa, bliskie dopuszczalnemu na balkonach i w oknach
lokali mieszkalnych. Uwzgl?dnianie takich informacji stanowi zas wypetnienie
zatozeri PPMS, dyspozyeji art. 27 ust. 1 pkt 4 Pos oraz realizacj? celu PMS
okreslonegow art. 25 ust. 3 Pos.

Wocenie Najwyzszej Izby Kontroli, WIOS w sposob w wi?kszosci spojny z PPMS
(na lata 2013-2015 ina lata 2016-2020) oraz zgodny z przepisami prawa, uwzgl?dnit
wptyw pol elektromagnetycznych na srodowisko w odpowiednich WPMS. WIOS
opracowat WPMS (na lata 2013-2015 oraz 2016-2020) wterminie umozliwiajacym
ich zatwierdzenie przez GIOS przed wdrozeniem do realizacji. W programach
WPMS uwzgl?dniono badanie PEM w sposob spojny z odpowiednimi PPMS.
Doboru punktow pomiarowych do monitoringu PEM dokonano zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 12 listopada 2007 r. Realizujac zadanie
WPMS z podsystemu monitoringu pol elektromagnetycznych, WIOS nie zgromadzit
jednak zakresu informacji o SBTK w wojewodztwie wielkopolskim zgodnie
z zatozeniami PPMS. WIOS wdrozyt zmiany do WPMS wskazane przez GIOS.
Sformutowane w raportach wnioski wskazywaty, ze poziom nat?zenia PEM
na obszarze wojewodztwa wielkopolskiego utrzymuje si? na poziomie znacznie
nizszym od dopuszczalnego. Formutujac je, nie uwzgl?dniano jednak informacji
o wynikach pomiarow dokonywanych na zlecenie uzytkownikow SBTK, w tym
o poziomach PEM zblizonych do dopuszczalnego, ktore wyst?powaty na wyzszych
kondygnacjach budynkow (w szczegolnosci na balkonach i w oknach lokali).
Powyzsze ograniczato upowszechniane w ramach WPMS informacje na temat
dotrzymywania standardu jakosci srodowiska w obszarze PEM. Wykonanie
pomiarow w ramach WPMS zlecano wytecznie Laboratorium WIOS w Kaliszu, ktore
posiadato odpowiedni i udokumentowany potencjat do wykonania takiego zadania.
WIOS nie zrealizowat wszystkich zamierzeri okreslonych wWPMS i PPMS wcz?sci
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Wnioski pokontrolne

Prawo zgtoszenia
zastrzezeii

Obowiazek

poinformowania
NIK o sposobie

wykorzystania uwag
wykonania wnioskow

dotyczacej PEM (WIOS nie uzyskat i nie przedstawit w raportach o stanie
srodowiska w Wielkopolsce, informacji o liczbie SBTK oraz promieniowanej z nich
mocy). Roczne Sprawozdanie okresowych badari poziomow PEM na terenie
wojewodztwa wielkopolskiego w 2016 r. z pomiarow monitoringowych byto
niezgodne ze sposobem prezentacji wynikow pomiarow, okreslonym
wrozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada 2007 r. Nieprawidtowosc
ta zostata usuni?ta w toku kontroli NIK.

IV. Wnioski

Przedstawiajac powyzsze oceny i uwagi wynikajace z ustaleri kontroli, Najwyzsza
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.
o Najwyzszej Izbie Kontroli72, wnosi o podj?cie dziateri majacych na celu:

4) przeprowadzanie pomiarow kontrolnych PEM w otoczeniu SBTK w sposob
uwzgl?dniajacy wymogi metodyki okreslonej w zataczniku nr 2
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 30 pazdziemika 2003 r.,

2) przekazywanie osobom wnioskujacym o przeprowadzenie pomiarow PEM
pochodzacego od urzadzeri telefonii komorkowej rzetelnych informacji odnosnie
stwierdzonego dotrzymywania standardow jakosci srodowiska przez podmioty
eksploatujace SBTK, zawierajacych wskazanie ewentualnych odst?pstw
od metodyki pomiarowej okreslonej w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z 30 pazdziemika 2003 r.,

3) sprawdzanie i weryfikowanie danych zawartych w sprawozdaniach z wynikami
pomiarow PEM, przedktadanych przez operatorow telefonii komorkowej
w ramach realizowania obowiazku wynikajacego z art. 122a ust. 2 Pos,

4) zapewnienie ujmowania w rocznych raportach o „Stanie srodowiska
wWielkopolsce" pomiarow PEM realizowanych w ramach WPMS, poprzez
wskazywanie wszystkich SBTK znajdujacych si? w promieniu 300 m od punktu
pomiarowego.

V. Pozostate informacje i pouczenia
Wystapienie pokontrolne zostato sporzadzone w dwoch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi doakt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przystuguje
prawo zgtoszenia na pismie umotywowanych zastrzezeii do wystapienia
pokontrolnego, wterminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzezenia zgtasza si?
do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK prosz? o poinformowanie Najwyzszej Izby Kontroli,
wterminie 21 dni od otrzymania wystqpienia pokontrolnego, o sposobie
wykorzystania uwag i wykonania wnioskow pokontrolnych oraz o podjetych
dziataniach lub przyczynach ntepodjecia tych dziateri.
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W przypadku zgtoszenia zastrzezeii do wystapienia pokontrolnego, term
przedstawienia informacji liczy si? od dnia otrzymania uchwaty o oddalen
zastrzezeii w catosci lub zmienionego wystapienia pokontrolnego.

termin

iu

Poznan, dnia 15 czerwca 2018 r

Najwyzsza Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu

Kontroler Dyrektor
Mariusz Kubiak z up. Tomasz Nowiriski

gt. specjalista kontroli paiistwowej Wicedyrektor

pM hrv UijkfjL '*—****- A-^-^ *-/y '
podpis
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