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Podsekretarz Stanu
Klzl sztof Ilcllel'

rv t1,clr sprawaclr na rvlastrych ckspcl1aolr

Pytnnic 3. Czy sprarvdzono.jak porvszcchna jcst technologia Pl,C ri lrnir
Europc'.jskicj i jaka.iest tam opinia na tcn ternat ?

nowego rodzaju transmrsji danvch po liniach cncrgctvcznych pt'21'
korz)'stanIu Z częstotli$'osci rv zakresie l-30 N'{tIz prz}'stososalrlu
nrodulacji c1'Iiowych. Był1'to inst1'tucjc 1ak nlżcj:

Szmajdziliski lv{inister Ochronv
Srodowiska p' Stanislalv Zeliclrorvski lt'tlrrister Sprarr' Wcurrętrzrr1'ch i
Administracji p. KrzysztofJanik Prezes Polskicgo Radia S.A. p. R)szard
Nliazek Prezes Polskiego Komitetu Normalizacl'jnego p. Jerzl' Nlarcinek
Prezes Urzędu Rcgulacji Telekonlunikac1i i Poczty p' wilold Graboś
D1'rektor Inst1'tutu Łączności p' Andrzej \\ricrzbicki Prezes Polskiego
Zuiązku Krótkofalorvcólv p' Piotr Skrz1,pczak
N,Iinister Obrony Narodog'ej p. Jerzy

Zebranic porvyŻszych opinii było konieozne ze u'zględu na złoŻonośc
problenru' Sporvodolvało to jednak opóŹnicIrie rv udzieleniu odpou'iedzi.
za które ptzeprasZanry.

Pozrvalam sobie zatem na udzielenie odpouiedzi na pylania stauiaue
przezPana Posla u jego interpelacji:

Pytanie 1. Czy zlecono przeprorladzenie odpolviedniclr badari placórr'ce
naukowej oraz opinii ekspertórv z dziedzitty lączrrości?
odporviedź: Nie zlecono badań, opierając się

rra

rvlasnych specjalistach'

i Poczty' który

rvydal kilka

pozwoleń na stosorvanie nowej teclrno1ogii' przyznajc

Że urządzenia stosowxne o nazlvie RuPlus oraz NtPlus podlegają
obowiązkorvej oceni e zgodności z lvylrra gani aIrri zasadnicz-vnri. lecz
aktualnie urządzenia te NIE PoSIADAJ"\ DOKL]N4ENTU ANI ZNAKLI
PoT\^'IERDZ.ĄJĄcEGo SPELNIENIE przez nie zasadniczych
lr'ymagań. UR'fiP zobligorvał co pralł'da lr' nronrencie rvvdarvania

200l) Spólkę Pattem Conrnlunication do uz1'skania

do 30.09'2002 roku odporviedniclr dokunrentórv zezrvalających na
uŹvrvanic urządzeń na terenie kraju, ale UKfiP prz1'znaje, że rviele

612002

s\'stetrrtllr'

(pt'zcprolvadza analiz1, zaklóceri pl'ao), svstclrrtl' szkodlirvości działania
ptil elektronlagnet1'cznr'clr) .Icdrrocześnie prz1"zlraje. Źe trudno .jcst
dr skutorr ac o szkodlilł'ościdla zdrorr ia przr, stal1'm przcb1'rr'atritt rr'poltl
clcktronlaglrctlczn1'nr o llralr'Ill t)atęŻĆt)lu \\'\'t\\'aIzalr\'n) pt'leZ PI'act|ilLU
urządzenia l'LC bcz przcprorvadzcnia odpolviedrrrch badaIi. Jcdnak Irrc
przytacza na tcn tenrat opinii ckspcrtórr'zeu'nętrzlrvch. spoza l)Il'l'iP.
..\kttralrrie nie znane są'rorrlrieŻ Żadlrc rv-vniki badań inlbrnru.jące o
szkodlilł'ościstosorvania tego tvpu przckaz;'rł'ania i trarrsnlis.ji dan'"-ch'

odpou,iadając na interpelację posla na Scjnl Pana Grzegorza Gruszki rr'
sprawie ..svstemórv przekazvrr-ania dan1'ch tcleinformatl'czn1"ch Pl,C"
(nr SPS-0202_93.ł/02) uprzejnlie inlbrmuję l)atla \[arszalka. Źe zc
rr'zględu rra u'aŻnośćsprarv.v, popl'osilenr lrsz;'stkic istotne dla sprarr'l'
instFucjc rv Polscc o rv1'rażenie opirrii na temat \\'pl'o\\'adzania rv Polscc

MK QTC nr

r.

natonliast, Że Spólka rozrvija dzialalrrośc nrarketingorrą i irrstalu.jc
ternrinale u rvielu klientórr' ind1'rr'idtraln1'ch. URTiP opaI'l rvr'danic
pozrvoleń na uŻl'tkorraniejedlnie na rvyrrikach badań i obliczeti s'lasnr'ch
ckspertór1 gdyż rv przedstarvionej analizie nie porłoluje się tra Żadne
inst)'tucje i aulor).tety.

orlporłiedź:NIE' URTiP poIega

Szanorvny Panie N'larszalku

pozrvoleri (w roku

2OO2

ląozności'ochrony środorviska i ekologii?

LT-TR-091 A1 -072-01 5-;\N{s

eksperymentalnycl-r

CZERWIEC

Pytanic 2. Czy zaciągltięto opinii ckspertó*' z. dziedziny
Wurr'szirrv:r Ż002'0 1.29

Pan
Nlarek Bororvski
\Iarszalek Sejmu RP

Urząd Regulacji Telekomunikacji

o

nricsięcy po rvvdaniu pierrr'szycIr pozrr'o1eri lriejest rvladonre' cz1' SpóIka
zleciIajuż rrykonanie badaIi zgodnie z Decyzją Prezesa URTrP \łiiadolntl

Ze rvzglądtl na ważnośćporuszanego zagadnierlia zamieszczan' celent
jej'"r'1'korz1'starria. odporviedŹ l\'Iinisterstrr'a Infi'astrukturY RP na
interpelacje poselskie zu'iązane z rozpolr'szechlrianienl

P o Ls Kl

Odpowiedź: Przednriotorr'a teclrIrologia przekaz1's'ania danr'ch
tclcinlbrnratyczrrr'clrjest 1echnologią z-upelnie norvą i rv Unii Europcjskic1
Iric doprłcorr'ano się jeszczc Ża<lrr1'clr lrortrl ani standardó\\'. Do chii'ili
obccncj nie zostalv rv\'danc dot1'clrczas Żadne nornl1' przcz curopcjskic
instytuoje standaryzac1,jne (L'fSl)' któr1'ch przednltotenr lr1'lbv systcnl
PLC rv ksztalcie t o paranretraclr będących przedniotelrl rIlterpelacji' /'
dotvchczasolr'c'j prakt1'ki Stosowallia s!'stemu lł'ydaje się' Że 1edyIrrrlr
szkodlirv1'ln efektenr szerokicgo stosotvania systenrórr' Pl,C Inozc b1'c
crrcntttalne u'1'stęporvanic zaklóceIi pt'acv proles1onalnyclr systenrtirr

li1czrrosci dzialając1'ch rv z;rkresic krótkolalorvynr. W tcj rnatcrii
obrony Narcldow!'j oraZ
I)olski Z-rviązek Krótkofalorr'córr' - rrŻ1łkorvnicr' s-vstenrórr' lącznościna
talach dlugich' średnichoraz krótkich' t)pierając się na dotychczasolr'r'clr
opirriach europejskich inst1'tucji zajnlujących się sprerr;rllli

zde cvdolr'ane stanolr isko zajnrtlią ]\'Iilristcrstwo

konrpatvbilrrości elektrornagrrctycznej' strr'icrdzają' że rvprorvadzcnic rr
Iiuropie. u tylr'r w Polsce' svslerrlórl PI-C szerokopastnouej transIlris;i
darryoIr tcleilrlbrInatycznych za pośrednictu'enl przerlodórv zasilając1'ch

22o\

l5olilz stanorvi zagroŹenie dla rvszystkiclr

sluŻll

racliokomunikac1'jnych rvykorzystrrjącyclr w'idmo częstotlirvościr.r'
zakresie fal krótkich (3 _ 30 N4}Iz)' a także lal średnich i dlugich,
sZczególnie dla rł'ojskowych sluŹb ruclrolrryclr i stałych' jak rórvrrieŹ dla
dalekosiężnych łącznościlv slużbie amatorskiej. MoN rv sprarvie
zagroŻeń Ze strony PLC jest rv stalytn kontakcie z Podkomitetenr
Ztządzania Częstotliwościanli Krvatery Glóv'nej Sojuszrr
Pólnocrroatlantyckiego. Dla zaznaczenia u'agi tych kweslii NAfo

podejnluje dla ich rozstrzygnięcia działania na forum międzynarodowyolr
organów telekomunikacyjnych (Unia Europejska, Europejski Komitet
Komurrikacji Elektronicznej)' Dodatkowo należy tutaj poinfornrorvac,
że firtny Zajmujące się propagowarriern przedmiotowego systemu PLC,
prowadzą szeroko rozwinięte prace narrkowo-badawcze w tej dziedzinie
i technologia jest ciągle ulepszana, co prolvadzi do zmniejszania enris;i

szkodliu'ych pól elektronragnetycznych

i

lepszej korllpatybilnoścr

ulządzeń'

P1'tanie .l. Jaka jest opinia dotyclrczasowych uż1tkorvników wskazanego
systenlu tra tematjego bezpieczeństrva ?
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odpowiedź: Praktycznie Żadna z opiniujących sprawę instlucji rrie
wypowiedziała się na ten temat jednoznacznie. Użlkowników systemórv
irrteresuje w zasadzte tylko ich prawidłou'a praca w zakresie transrnisji
danych a nie odnoszą się oni do spraw zakłóceń nie dysponując
odpowiednimi urządzeniami pomiarowynri'

prośbąo zlecenie wykonania ekspeńyzy dzialania i konrpatybilności
aktualnie stosorvanych urządzeń pracujących w. systemach PLC'
Z vyra:anti s:aatnktL Podsekretar: Stanll

Krłsztor HeIIer

WNIOSKI.
Ministerstwo Infrastruktury stwierdza, że przy wydawaniu pozwoleń

na stosowanie i użytkowanie przedmiotowych

PS Materiał powyŻsz\l został mi przekazany przez Sekretarza Pana PosIa
Grzegorza Gruszki rv dniu 14 nlaja 2002 roku. Forrnę elektroniczną i
edycję przygotował Czesłarł' Mrall SP2UKB

l.l'

Piotr Skrzypczak sP2 JN{R lł'ezes PZK

1.

systemów przekaz}.wania
danych teleinformatycznych, Urząd Regulacji Telekomunikacji popełnił
szereg rrchybień formalnych, a w szczególności:

oraz

Nie wziął pod uwagę opinii instytucji europejskich (cEPT/Ecc)

NAIo

na temat szkodliwości działania systemu,

l'Ż. Przy dopuszczaniu do uż1'tkowania zupełnie nowego technicznie
systemu transmisji danych teleinformatycznych' budzącego szereg
protestów kompetentnych instytucji europejskich oraz ogólnoświatowych'
nie zwrócił się z prośbąo opinię do Żadnej insty'tucji polskiej zajrnującej

się problemami kornpatybilności elektromagnetycznej (Polski Komitet
Normalizacyjny, Inst}'tut Łącznościczv chociaŻby komórka N{inisterstwa
Infrastruktury zajmująca się przedmiotowymi sprawami),

l.3' Nie przeprorł'adził sam badaIi dotyczących dzialania systemu. i
jednocześnie nie kontroluje. czy takorł'e badania są prorvadzone przez
operatora (mimo' Że takowe badania zostały zlecone przez Prezesa URTiP
w pozwoleniach).
2' Główni użytkownicy ZagroŻonych pasm częstotliwościwyraŻają
zaniepokojenie, bazując na oficjalnych dokumerrtach, Że przedniotowe
systemy stanowią zagroŻenie dla odpowiednich słuŻb w ich pasmaclr
częstotliwościpracy, a standardy oraz norm'v światowe i europejskie nie
obejmują przedmiotowych systemów'

NIINISTERSTWO INFRASTRTIKTURY
podj ęIo rrastępujące działania:

Zrvróciło się do Urzędu Regulacji'I'elekomunikacji i Poczty o rvykonanie
ponriarów emisji EM w rzeczywistych warunkach eksploatorvania u'/rv
systemów:

Zwróciło się do Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o nie

rrdzielanie Żadnych dalszych pozwoleń na pracę tego typu systemów i
urządzeń do czasu jednoznacznego rozstrzygnięcia kwestii ewentualnych

zakłóceril
Zwróciło się do Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji

i Poczty

z

prośbą o zbadanie trybu podjęcia decyzji dotycząc-vch wydania poz'rvoleri
na eksperymentalną pracę systemów PLC w aktualnej fonnie technicznej l

Zwróciło się do Prezesa Urzędu Regulacji Telekornunikacji i Poczty z

1,98

SPRAWOZDAWCZO.WYBORCZY XVII I ZJMD
POTSKIEGO KLUBU BADIOVIDEOGRAFII PZK.
Słarva dnia,

I7-I9 majaŻ002

r'

We rvspaniałej letnie.j (porrrinro' Że man]y dopiero rviosnę) scenerii. na

terenie ośrodka Szkolenia

LoK

rv Slawie odbyła się rvspaniala

krótkofalarska inrpreza. Zjazd PKRVG

b_'"ł. poza treścią ner1'toryczną.
okazją do rvielrr ciekawych roztrrów i spotkari. Sprzyiala tenru znakomita

aura oraz idealnie się do takich spotkań nadające otoczenie. Zjazd
uroczyście otu,orzył Prezes PKRVG Kol' Wojciech SP2JPG' który
podziękorvał za przybycie tak licznej grtrpie członkórv' Na 70-ciu bylo

obecn;'ch 49 osób, nie licząc sympatykorv tego ptoniersktego lr'
rozpowszechnianiu cyfrowych technik krótkofalarskich klubu'

RP -22
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Następnynr punktenr progranru bylo omórvienie rvynikórv oraz uręczenie
dyplomórv i w,:1róŻnień za zajęcie miejsc w czołówce Zawodów SPRTTY
Contest za rok 200l' oraz kolejnej turv Intercontestu. Prezes podkreślil
rosnącą popularność SPRTTY Contestu zarów'no lv krajujak i za granicą'
Zr.vrócil urvagę na kolejny sukces rv ich organizacji: rv ubiegłoroczncj
ed.vcji tych zaw'odórv wzięlo udział ponad 200 stacji zagraniczliych, w
obecnej zarejestrowano juŻ 240 logólv, które wciąŻ jeszcze napłyrr,ają.
Charakterystyczny jest tu fakt, iŻ prarł,ie 999ó logórv dociera do
organizatora drogą elektroniczną. Po tytrr ważnym dla działalnościPK
RVG punkcie Prezes oddał głos n'rnie czyli prezesowi PZK. Mialem rvięc
okazję po raz kolejny zrł'rócić się z apelenr' tym razen do uczestnikórv
7)azdu' o propagowanie członkostwa w PZK' omórviłem najlł'aŻniejsze
nasze dzialania i osiągnięcia za ostatnie drr'a lata. Podkreśliłenr
koniecznośc dalszego poszerzania lobby krótkofalarskiego' .Iest to

REMIIIISGEIICJE
W poprzedrrinr numerze KP pisałem o Zebraniu Sprawozdarvcztlwvborczynr poznariskiego o'f PZK' Teraz zamieszczam zdjęcia
dokunrentujące to w'ydarzenie. które nrialo nriejsce w jedrrynr z
najstarszych ośrodków krótkol'alarstwa naszego kraju' Atak przy okazji.
zanrierzam w kolejnych nunrerach KP zanrieszczać krótkie foto serlł'isv
(po 2 do .ł fotografii) z zebrań, spotkań i imprez krótkofalarskich'
Wszystko to po to. abyśmy się lepiej poznali'
Piotr SP2JMR - Prezes PZK

konieczne' chociaŹby ze u'zględu na zagrożenia dla możliwości
uplawiania naszego wspanialego hobby' Do najrviększych zagtoŻeń
zaliczam PLC oraz nie jasne przepisy prarvne dot1'czące instalacji anten

krótkofalarskich na budynkach rłspólnyclr' Zadanie to jost utrudnione
przez niski stopień zorganizorvania społeczeństrva krótkofalarskiego.
N{iało to rłyraz zlvlaszcza ostatnio rv rozmowach telefonicznych i listach'
lv których zarzucano mi utrudnianie rozwoju PLC rv irrleresie garstki
(ledrvie 3000) hobbystów krótkoIalorvców. Komentarz dopiszcie sobie
sami drogie koleżarrlti i koledzy' Dalszy ciąg obrad przebiegał rvyjątkorvo
spralvrrie' Prezes PK RVG onrówił kolejne punkty programu Zjazdl po
czym prowadzenie objąl N4arek sP3AN'{o. Po sprarvozdaniachZarządu
Klttbu oraz Konrisji Rervizyjnej Zjazdttdzielil absolutoriunr ustępującelrrlr
Zarządowi Klubu' W wyborach u'Ylolliono nolrn Zarząd' Sklad jego.jest
identyczny z ustępującym' Po prostu koledz-v zarządzający Klrrbenr
uzyskali pełne poparcie jego członkórv' Dla przvponrnienia podarn. Że
Prezesem PKRVG jest rv dalszyrn ciągu Kol' Wojcicch SP2JPG. którv
przez nikogo nie zagroŻony' tę Zaszoz}'tną funkcję sprarvuje od początku
istnienia Klubu tj' od 1984 roku' Pozostali czlonkorvie Zarządu PK R\IG

to Bartosz sP3CAI' Krzysztof SP2UUU. Józek SP3GĄ\' Konlisję
rervizyjną tu'orzą Koledzy: Zygmurrt SP1FTx' Jerzy SP3LoP oraz
sP02 89GD. Sporo czasu u' d-vskusj i poświęcono tematyce Packet Radio.
a szczególnie potrzebie odbudorvy linkórv prowadzących przez Polskę
ze wschodu na zachód. ]vIarek SP3AlVIo' obecny koordynator sieci PR.
podkreśliłzłożonoścproblemu i on-rórvil problenrat;'kę jej odbudorry i
rozrvoju' Są nią lvyladolvania attrrosfervczne i koniecznośc odbirdoq'r'
zntszczonyclr części instalacji przy brakrr Źródeł finansowania. PZKz
urzędu nie nroŹe tego robić polrlcu aŻ sprzęt nie jest naszą u'lasnośclą. W
kaŹdyIrr razie podejrnierny próby rozwiązania tego problenru rv druginl
półl'oczu br' Koledzy uczestnlczący w ZjeŹdzie dyskutorvali na tenlat
programólv sluŻącyclr do obsługi emisji cliov'ych takich jak CYI]oRG'
WFl B czy IvIIX2' Cały czas z terenu Zjazdu pracowala okolicznościolł'a
radiostacja pod znakienr SNORVG' Stacja u'1'glądała imponująco dzięki

zaangaŹowaniu ekipy

z radioklubu SP3KEY pod rvodzą Bogdana

sP3RBR' Stacja pracowala rvszystkirni nroŹliwynri enrisjarni

tra pasnracIr

3'5 do 146 N'IHz rł1ącznie' Zjazdzszczycili liczni goście z Nienriec
z.IuIgenenr DNI2CNE / SolNE na czele. Relacja ze 7,jazdu b1'łabv
niepelrra bez podkreś1enia jego znakonritej organizacji' Głórvny
ort

organizator Józek

SP3G,ł\ byl

obecny dosłorvrric rr'szędzie i zarvsze skor\'

do udzielenia informac.ji oraz polllocy rł'v'ażn1'chdla trczestnikórr'

sprawach. W tym nliejscu naleŻą się Józkorvi gorące podziękolvania za
ogronnc zaangaŻorvanie w całą tę imprezę- Na tym koriczę tę mocno
skróconą relację ze Zjazdtt 1eszcze raz dziękqąc Koledze Wojclechowi
SP2JPG za zaproszenie na Zjazd w którynl rvraz ze Skarbnikiem PZK
Ko[' Aleksandrenr SP2UKA nrieliśmy prz1'jemnośćuczestnicz1'c.

Piotr SP2J\{R - Prezcs PZK

oBoWlĄzUJĄcE 0D tuTEgo 2001 RoKU

GRAlllcE OKRĘGOW WYWOtAWczYcH $P:
0kręg wywoławczy sPli zgodnie z granicami
woj elvództwa zachodniopomorski

Okręgowego tJRTiP

z

e

go' oraz zasię

siedzibą w Szczecinie,

gi

0kręg wywoławczy sP2: zgodnie z granicami
rvojervództrv ku jawsko-ponrorskiego'

URTiP z siedzibą

Poznaniu'

Srviatorvego Dnia Telekornunikacji rv dniu 16 maja br. u Sali
Kolurnrrowej Sejnru RP odbyla się III Konf'erencja nt' SpoIeczetistwa
IrrfbImac1'jnego' Patronat nad Konf-erencją objął rr'icepremier M. Pol oraz
rnarszałkowie Scjmu i Seuatu. W konferencji uczestniczyli posłowie'

setratorowie oraz przedstarviciele flrnr i ośrodkórv Związan-vch Z
telekomunikacją' W spotkaniu uczestnicz1,l po raz pien\'Szy równieŹ
przedstarviciel PZK - Tomasz Ciepielorvski SP5CCC
.

Piotr SP2JMR - Prezes PZK
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rv

jak i z siedzibą rv Zielonej Górze'

()kęg wywoławczy sP4: zgodrrie z granicarni admirristracyjn1rrri
rvojervództrv podlaskiego' oraz wanninsko-nrazurskiego, a tyn] san}'lrr
zgodnie z zasięgiem dziaIarlia 7''arz'ądów okręgouych URTiP z
sicdziba rv Bialrrnstoktt. jak

iz

siedzibą u' olszt'v-nie'

Oktęg wywoławczy sPs: zgodnie z- granicanri adrrrinistrac1'jn1'nrr
oraz zasięgieIrr działania Zarządtt
u' \\'arszawie,

rrojerr'ództrr'a nrazou'ieckiego'
okręgclrvego URTiP z siedzibą

0ktęg wywoławczy sP6: zgodnie z granicanri

administracyjnyrrri

Oktęg wywoławczy sP7: zgodnie z granicami

administracyjn_vn-ri

wojelvództrv opolskiego, oraz dolnośląskiego, a tym sanryIrr zgodIrle
z zasięgienr działania Zarządów okręgowych URTiP z siedzibą lv
opolu. jak i z siedzibą we Wrocławiu'

oraz łódzkiego. a tyrn sanrym zgodnie

zasięgietrr dzialania Zarządó:t okręgou'vch
Krelcaclr. jak i z siedzibą w LotJzi'

Z okazji

adrrrinistracyjnynri

0klęg wywoławczy sP3: zgodnie z granicami administracyjnynrl
rvojewództw wrelkopolskiego' oraz lubuskiego, a tym samym zgodnte
z zasięgienr dzialania Zarządólł okręgow1'ch URTiP z siedzibą w

z

I

administracyjn}'mi
dział anla Zarządu

oraz pomorskiego, a tym sanrynr

z.gotlnie z zasięgierrr dzialania Zuządów
Bvdgoszcz1'. jak i z siedzibą rv Gdarisklr,

wo jervództv, śrviętokrz1'skiego.

SIII'IATOWY DZIEII TELEKOMUiI IKACJ

em

tJRfiP z siedzibą

rv

Oklęg wywoławczy sP8: zgodnie z granicami administraoy.jnynri
lvojervództrł' lubelskrego, oraz podkarpackiego, a t1'm satnynr zgodnie

z

zasięgienr dzialarria Zal'ządólt okręgowych URTiP

l,ublinie' jak

iz

siedzibą u' Rzeszorvie,

z

siedzibą

rv

0kręg wywoławczy sP9: zgodnie z granicatni

administrac11nyrlli
rr'ojerlództrv śląskiego, oraz małopolskiego, a tyr-rr samym Zgodnie z

zaslęgienr działania Zarządólt okręgorvych LjILfiP
Katorvicach'

jak i z

siedzibą rv Krakowie'

z

siedzibą ii

opr' Jeri| H. Iłbjniusz SP2PI - I|icepre:es PZK
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KLEMEIIS KORTATA SP2BE . SK

rn2):

Ur05'11'l918 r' w Grudziądzrr, zInarł l5.05.2002 r' w WąbrzeŻnie'
Członek PZK od 193,ł roku' Człor-rek Honororły PZK - odznaczony

odznaką Honororvą PZK i Złorą odznaką Honorową PZK'

Krótkofalarstr.venr zajnrował się od roku 1934 kiedy to rozpoczął pracę
na pasmach pracując ze stacji Z'lviązku Rezerrł'istórv rv Grrrdziądzu pod
zrrakiem SPIHT. Licencję ze znakien SPILX otrzymal rv 1936 r. od
tego czasu do'rvybuclru drugiej lvojny śrł,iatov'ejbyl czyIrnyIrr nadawcą'
Po rvojnie r.l' l954 r' otrzyInuje licencję i znak SP2BE natychnriast
rozpocz1nająo pracę na pasrrraolr KI'' Bral udzial rv wieltt zarvodaclr
krajorv-vch i lniędzynarodorvyclr uzyskując rv nich doskonałe lvyniki' W
ostatnich kilku latach Ze \ł.Zględu na stan zdrolvia - nrniej sł-vszany na
pasnach KF, częściej Jego cIrarakterystyczrry głos spotykano w lokalnej
sieci UKF' Do ostatrrich srłvch chrvi1 utrzyrn1u'aI prz-ljacielskie kontakty
Z gronen] lviern'vch prz'aciół' W panlięci naszej pozostanie jako
rvspaniały przyjaciel, niezawodn'v kolega i rr'spanialy Czlorviek.
Cześćjego panrięci
Pogrzeb Kolegi Klemensa odbyl się rv dniu 20 nraja na cmentarzu w
Grudziądzu' Polski Zrł'iązek Krótkofa1orvcórv reprezentorvali Vice Prezesi
PZK Jerzy SP2PI i Janek SP2BlvlX. 1{ pogrzebie uczestniczylo ponad
40 krótkofalowców, glównie z SP
!

Rlsiard SP2lll/
Na zdjęciu: od lervej rv czasie koleżeńskiej pogarł'ędki Rornan
Rosołorł,ski SP2UT i Klemens Kortala SP2BE (2000 r')

3.Norma ekspozycjr: maksymalny tolerorvany pozrom ekspozycji:
-+Antenanadawcza:maszt'
slupkatowYal]tęno$"y'lubmiejsceemisjr'ulnlesZc2one

rv lvydzielonyn obszarze. lub rvervnątrz albo na dachu budynku, rvraz z
zamocowanvml antenamr r prolntenlami ):
5'N4oc emisji: maksymalna Iączna moc skutecznie proInientolvana przęz wsZystkle
Źródłapromieniorvania rvantenie nadarvcze1:
6 Strela zabezpieczęnia: obszar otacza]ący antenę nadaNczą nie dostępnv dla ogółrr
ludnosci:
7 Antena mobiI anŁena przellosna. lub łatrvo przervożra. lub antena ustavlona dla
speclaluych por,odorv dla zapervnienia czaso\lvch potrzeb (makstmum 2 tygodnie):
8'Odporviedni s,ĄR antel]Y: spęcyltczrra lvrelkoścabsorpcji. lv danym mte1scu. ptld
u plvrr ern p,'la prornienro\\'anla rozp^tr\r\ an('i antcr)\'.
9 Calkowitv SAR specviiczny stoplen absorpc;r u' danvla mrelscu, pod rvpll,rverr
pola promieniorvaIria rvsrystkich anten watwaIZa]ących pclle clęktrotnagnetl'cale rr
danym mielscu:
10 Antena: indylvidualna
rr

antęna lub blisko zgruporvanę antenY lęgo salnego

1aśclciela' obe1mu1ącc ten satn obszar geogra1iczny i slosorvane dla

te1 sarne1

sluzbv

RoZDZIAL ll - Delinicia nolmy ekspozycii

2 Dla każdej antenv uadarvczej, moc emisjl porvitrna być ograniczona do
minimum w1maganego dla odporviedrrieI Jakości słuŹby
Poza strefą bezpieczeństrva. przecięt:ra rvartośćSAR protnteuiorr'atrta
Artvkul

elektromagnetvcznego
okresie 6 rninut)

na cale ciało nie porvinua przekraczać 0,02

Wkg (średnia lr'

Wlelkość ta lest następu]ąca
(]zęstotilwosc Gęstośc mocy [Włn2] Natęzente pola eiektromagnetyczrlego [\','rn]
t0 N4I]z _.ł00 N4Hz 0._5 13'7 -100 N{Hz- 2GHzll8O00.686 ? f 2 GHz - l0 GHz 2.5
30.7 1'(częstotlirvośc) lv N4HzW przypadku pól nakładającvch się' natęzenie ptl1a
elektronragnetycarego

porvurno byc ograniczone do

:

Ei Iest natęZęniem pola elektromagnetyczl]ego przy częstotlirvośct i zaś
Elref1est poziomem odnlesienia natęzenia pola eiektromagnetYcarego podancgo tl
gdzre:
tabeli
Poza antenami mobil. rvlaściciel polvirlien' przed lvlączeniem anteny do eksp]oatac] i
skompletorvać dokunentac]ę technicaą zgodrrre z irrstrukcją BIPT (bęlgilski URl')

obe1mującą:( daneuzytkorvnika.( darle technloZl]ę dotYcZącc

a]1ten\

potrzebne dla określęnia lvłaścrrvegoSAR tra Leretlach poza stre1ą zabezptcczclrta.
talrr gdzte ludzte tnogą stę zrra;dotvać. (Wlaścrclel ptlrvtnicn obllcZ!'ć \\'\'lllkl)\\\
rv1aścitvySAR rozpatryrvanej antcnv' DokuInentacla techl]ica]a porviutra zat t.'rr.'
plan poziome1 pro1ekc1l terenu gdzie odporviedrrie sAR 11Ywołane przez altcl]ę
przekracza 0 00lW/kg. pokazu1ąc charaktęr!stykę teręnu l budvnkórv. 1
projekcję pionolvą pokazu1ącą tęoretYcZne natęzeDie pola elektromagnetvcznego
dla maksymalnęl mocy'

EUROOOM llewslette] 13.01 .2002 ł.

dokończenie z poprzedniego numeru

zAtĄczlllK
Anreny promIeniu.jące lale e lektromagnętYcae rv zakresie l0 \{Hz do l0 Gl{z
Belgijski l)ekret Królervskt 29 klviecreIi 200l zmodyfikowany DekIetem
Królelvskun z 2l grudnia 200l (Tlumaczolle na angielskl przez Gaston Bertels.

oN.IWF)

R0ZDZIAL I -

R0ZDZIAL lll . Pomiary

Teminologia

Artvkul 3 Na podstarvie propozycli Belgijskiego InstYtutu dla Pocztv

Artr-kuł l ' Definrcje stosowane w lym dekrecie:

l SAR(SpęcillcAbsorbtionRate-SpeclicayStopieńAbsorpc1i):stopieńabsorpc1r

energit elektromagnetycznej rv jednostce masy komórki ciala Stopień tcu ';est
\ryrazany w watach na kilogram (W/kg).
2'Gęstośćmocy: ilośćodporviednia dla rłyraŻenia rvplyrw mikrofal, gdy przerrikanie
do ciała 1est slabe. Iloraz padające1 mocy promlenlo\vania' prostopadle do

powierzchni' przez tę powierzchnię. \WIażonY w watach na metr krvadratorłry (W/

KRÓTKoFALowIEc

Jęsli obIiczenia zrobione przcz rvłaścictc]alvykazą. ze nle 1est przekroczona
odporviednia granica 0.00l W/kg' to Nnioskuląc\'moŹę Ń."r'slac dokumerrt do BIPT.
który będzie bez dalszych badań akceptolr'al rapolt i Zwróci go do tladarr'cr zc
śrviadectrvem dopuszczenia
_Icślrjednakze. obltczenia zrobione przez rvlaśclciela \vykaŹą, Źe następtllę
przekroczenie odporvieduie1 granicv S,ĄR 0.00l W/kg. to rvlaścicici porl'lnietl
przeprorvadzić pomiary na miejscu dla okreslęnia przeciętnego natęzenta pcrla
elektlomagnetvcznego, rvynika1ącego z rr'szystkich innych atrtęn nadarvcz\'ch rr'
sąsiedztrvte. WylrrkolvY pozlom porvinien być polączotrv z poletn obllczonr'tll dIa
rozpatryrvanej anteny. W raporcie tęchnicztlytl rvysYlanym do BIPT pou rnnr'br'c
podanc obliczenia nowel anteny i rv1'niki porniaru rł1'padkorvego poziomu Jeśli
calkolvity rvypadkorvy poziom nie przekracza rvartości rórvlręj 0'0]W'kg. to
techniczny dokument, po sprarvdzeniu. będzie akceptorvany przez BIPT BIPT
elventuaInie pośrviadcZy. żę podane w pozycji 3 granrce dla zloŹonych pól nle będą
przekroczone przez dodatkorve pole rozpatĄavaneJ anterry WIaściciel moze kornstac
Z tego śwladectwa potrvierdzelria zgodności \ve wszystkich odnośnvch urzędach
np rv1dającego ZeavolęnIę na budorvę' (Tcksty rv kursyrvie są komentarzcln d('
tekstu prarva dla lepszego zrozumienia obolviązu1ące1 procedury)

PoLsKI

_ organ

r

Telekoraurrikacji(BIPR)\'1inister odporviedziaInyzaTelekornurrikację.biorącpod
uwagę stosowną Europe.jską dyskus.ję. określi procedurę pomiarorvą i llczbę
pomiarórv jaka ma być rvykonylvana
PomiarY rv terenie lłrykonu.;e BIPT'

(Thmac4ł Zdzisłau: SP6LB,

1

5.01

'2002)
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