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CZĘŚĆ VII. 
POLA 
ELEKTROMAGNETYCZNE

Anna Kubara

Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochro-
ny środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi 
zmianami) zostały wdrożone nowe regulacje doty-
czące ochrony przed polami elektromagnetycznymi 
(PEM), które ustawa definiuje jako pola elektryczne, 
magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotli-
wościach od 0 Hz do 300 GHz (zakres promieniowa-
nia niejonizującego). Nadrzędnym celem ochrony 
przed PEM jest zapewnienie jak najlepszego stanu 
środowiska, poprzez utrzymanie poziomów pól 
elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych, 
lub co najmniej na tych poziomach.

Zgodnie z ww. ustawą każda instalacja oraz 
użytkownik urządzenia emitującego pola elektro-
magnetyczne, które mogą znacząco oddziaływać na 
środowisko, są zobowiązani do wykonania pomia-
rów poziomów pól bezpośrednio po rozpoczęciu 
użytkowania instalacji lub urządzenia oraz każ-
dorazowo w przypadku zmiany warunków pracy 
instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć 
wpływ na zmianę poziomów PEM, których źró-
dłem jest instalacja lub urządzenie (załącznik Nr 2
do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 
października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowi-
sku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów, Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

1. ŹRÓDŁA PÓL ELEKTROMAGNETYCZ
NYCH

W otaczającym nas środowisku występują pola 
elektromagnetyczne naturalne lub wytwarzane 
sztucznie, o różnych częstotliwościach. 

Naturalne pola elektromagnetyczne, takie jak 
pole magnetyczne Ziemi, pola związane ze zjawi-
skami zachodzącymi w atmosferze Ziemi (elek-
tryczne wyładowania atmosferyczne), pola pocho-
dzące z przestrzeni pozaziemskiej (promieniowanie 
Słońca, kosmiczne) są obecne w otaczającym nas 
środowisku. 

Nowym czynnikiem, występującym w środo-
wisku naturalnym, jest pole elektromagnetyczne 
wytwarzane sztucznie. Pola te stają się jednym 
z najbardziej powszechnie występujących zjawisk 
towarzyszących człowiekowi. Pola elektromagne-
tyczne są wytwarzane przez urządzenia używane 
bezpośrednio przez człowieka: kuchenki mikrofa-
lowe, komputery, odbiorniki telewizyjne, telefony 
bezprzewodowe i komórkowe i inne. Powstają też 

na skutek pracy instalacji służących do komunikacji 
za pomocą fal: stacji telefonii komórkowej, anten 
nadawczych radiowo-telewizyjnych, aparatów CB-
radio, stacji radarowych (źródła punktowe). Pola 
elektromagnetyczne występują również wokół 
napowietrznych linii przesyłowych wysokiego 
napięcia 110, 220 i 400 kV oraz związanych z nimi 
stacji elektroenergetycznych, jak również wokół 
radiolinii (źródła liniowe). 

Rozwój technik przetwarzania danych jest 
jedną z przyczyn gwałtownego rozwoju urządzeń 
będących źródłami pól elektromagnetycznych, np. 
w systemach łączności, a to z kolei wiąże się z bu-
dową nowych obiektów, instalacją anten itp. 

Najbardziej niebezpiecznymi urządzeniami 
wytwarzającymi pola elektromagnetyczne są te 
związane z przesyłem radiowym danych i głosu 
(nadajniki GSM, stacje radiowe i telewizyjne) oraz 
linie wysokiego napięcia. Są one największym 
źródłem PEM i przez to mają duży wpływ na śro-
dowisko oraz na zdrowie ludności zamieszkującej 
w ich sąsiedztwie.

Pola o niskich częstotliwościach, ok. 50 Hz, ge-
nerują linie wysokiego napięcia. Pola o wyższych 
częstotliwościach to fale radiowe, a ich górne za-
kresy to mikrofale. Jeszcze większą częstotliwość 
ma podczerwień, światło widzialne i ultrafiolet. 
Promieniowanie rentgenowskie to również pole 
elektromagnetyczne, ale o bardzo wysokiej czę-
stotliwości (rys. 40).

Telefonia komórkowa w Polsce (a więc także 
stacje bazowe) korzystają z dwóch częstotliwości 
w zakresie mikrofal: 900 MHz oraz 1800 MHz. 

Wielkość pola w danym miejscu jest określana 
jako jego natężenie. Natężenie promieniowania 
określa się za pomocą jednostek gęstości mocy: 
wat na metr kwadratowy (W/m2). Cechą pola 

Maszt telekomunikacyjny przy ul. Krakowskiej w Kielcach
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elektromagnetycznego jest to, że jego natężenie 
spada wraz z rosnącą odległością od źródła, które 
je wytwarza.

2. ZAKRES POMIAROWY

Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo ochrony śro-
dowiska, oceny poziomów pól elektromagnetycz-
nych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się 
w ramach państwowego monitoringu środowiska 
(PMŚ). 

Państwowy monitoring środowiska, zgodnie 
z art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy, obejmuje między 
innymi uzyskiwane na podstawie badań monito-
ringowych informacje w zakresie promieniowania 
jonizującego i pól elektromagnetycznych. Badania 
te powinny być przeprowadzane cyklicznie, przy 
zastosowaniu ujednoliconych metod zbierania, 
gromadzenia i przetwarzania danych. 

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska 
został ustawowo zobowiązany do prowadzenia 
badań okresowych poziomów PEM i aktualizowa-
nego corocznie rejestru zawierającego informacje 
o terenach, na których stwierdzono przekroczenie 
dopuszczalnych poziomów PEM w środowisku, 
z wyszczególnieniem przekroczeń dotyczących tere-
nów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
oraz miejsc dostępnych dla ludności. Szczegółowe 
wartości dopuszczalnych natężeń PEM określa 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 
października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowi-
sku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Tabele 42 
i 43 przedstawiają wartości dopuszczalne poziomów 
PEM w kolejnych pasmach częstotliwości. 

Wpływ pola elektromagnetycznego na człowieka 
i środowisko uzależniony jest od wysokości natęże-
nia oraz częstotliwości drgań, dlatego też wartość 
tych poziomów jest określana w kolejnych pasmach 
częstotliwości.

3. WYNIKI BADAŃ MONITORINGO
WYCH I KONTROLNYCH PÓL ELEK
TROMAGNETYCZNYCH

W roku 2005 po przeprowadzeniu analizy obsza-
ru miasta Kielce pod względem gęstości zaludnienia, 
lokalizacji osiedli mieszkaniowych oraz rozmieszcze-
nia źródeł emisji PEM, do badań monitoringowych 
natężenia PEM wytypowano 5 obiektów. Pomiary 
przeprowadzono w 101 pionach pomiarowych. 
Obiekty wyznaczone zostały na terenach o wysokiej 
gęstości zaludnienia w rejonie oddziaływania źródeł 
emisji PEM – stacje bazowe telefonii komórkowej 
oraz stacje radiowe i telewizyjne.

Rys. 40. Zakres częstotliwości promieniowania 
elektromagnetycznego

Objaśnienia:
fale radiowe – wyładowania atmosferyczne, 

 nadajniki radiowe
mikrofale – radary, telefonia komórkowa, 

 system globalnego pozycjono-
 wania GPS

podczerwień – noktowizory, przekaz danych 
 światłowodem

ultrafiolet – lampy jarzeniowe, kwarcowe
promieniowanie rentgenowskie – lampy rentgenowskie
promieniowanie gamma – radioterapia

Dla porównania pokazano zakres fal akustycznych, słyszalnych 
przez ucho ludzkie, niebędących falami elektromagnetycznymi.
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Ponadto w wyniku interwencji badania kon-
trolne natężenia PEM przeprowadzono wokół 
2 obiektów w 16 pionach pomiarowych, w rejonie 
oddziaływania źródeł emisji PEM – stacji bazowych 
telefonii komórkowej.

Tabela 44 przedstawia obiekty, na których do-
konano pomiarów monitoringowych i kontrolnych 
PEM.

Na terenie miasta Kielce pracuje 7 stacji radio-
wych i 4 stacje telewizyjne. Zlokalizowane są one 
na 4 obiektach. W roku 2005 wykonano pomiary 
monitoringowe na jednym z nich, usytuowanym 
w centrum miasta przy ul. Targowej.

W wyniku przeprowadzonych na terenie miasta 
Kielce pomiarów PEM stwierdzono:
- gęstość mocy w zakresie częstotliwości od 900 do 

1800 MHz wynosi od 0,001 do 0,024 W/m2. Naj-
niższa wartość gęstości mocy została odnotowa-
na w punktach pomiarowych przy ul. Targowej 
i ul. Warszawskiej, natomiast wartość najwyższą 

uzyskano również w punkcie pomiarowym przy 
ul. Targowej. W punkcie tym znajdują się nadaj-
niki telefonii komórkowej oraz anteny nadawcze 
radiowe i telewizyjne. Dopuszczalny poziom gę-
stości mocy dla danego zakresu częstotliwości 
wynosi 0,1 W/m2, zgodnie z załącznikiem nr 1 
do rozporządzenia określającego dopuszczalne 
poziomy pól elektromagnetycznych. Tym samym 
stwierdzono, że wartość gęstości mocy promie-
niowania elektromagnetycznego w wybranych 
punktach pomiarowych na terenie miasta Kielce 
jest zdecydowanie niższa od wartości określonej 
w rozporządzeniu,

- w żadnym z badanych obiektów nie zostały 
przekroczone dopuszczalne wartości składowej 
elektrycznej gęstości mocy wynikającej z Załącz-
nika nr 1 Tabela Nr 2, poz. 7 rozporządzenia MŚ 
z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopusz-
czalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku.

Objaśnienia:
Podane w kolumnach 2 i 3 tabeli wartości graniczne parametrów fizycznych charakteryzujących oddziaływanie pól elektromagne-
tycznych odpowiadają:
a)   wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości do 3 MHz, podanym z dokładnością do 

jednego miejsca znaczącego,
b)  wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych o częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz, podanym z dokładnością do jednego 

miejsca znaczącego,
c)   wartości średniej gęstości mocy dla pól elektromagnetycznych o częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz lub wartościom sku-

tecznym dla pól elektrycznych o częstotliwościach z tego zakresu częstotliwości, podanej z dokładnością do jednego miejsca 
znaczącego po przecinku,

d)  f – częstotliwość w jednostkach podanych w kolumnie 1
e)   50 Hz – częstotliwość sieci elektroenergetycznej.

Tabela 42. 

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla  terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową

Wielkość fizyczna
Zakres częstotliwości PEM

Składowa 
elektryczna

Składowa 
magnetyczna Gęstość moc

Lp. 1 2 3 4

1 0 Hz 10 kV/m 2 500 A/m -

2 od 0 Hz do 0,5 Hz - 2 500 A/m -

3 od 0,5 Hz do 50 Hz 10 kV/m 60 A/m -

4 od 0,05 kHz do 1 kHz - 3/f A/m -

5 od 0,001 MHz do 3 MHz 20 V/m 3 A/m -

6 od 3 MHz do 300 MHz 7 V/m - -

7 od 300 MHz do 300 GHz 7 V/m - 0,1 W/m2

Tabela 43.
 

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności

Wielkość fizyczna
Zakres częstotliwości 

PEM

Składowa 
elektryczna

Składowa 
magnetyczna Gęstość moc

1 50 Hz 1 kV/m 60 A/m -

Objaśnienia:
a)   50 Hz – częstotliwość sieci elektroenergetycznej,
b)  podane w kolumnach 2 i 3 tabeli wartości graniczne parametrów fizycznych charakteryzujących oddziaływanie pól elektroma-

gnetycznych odpowiadają wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych i magnetycznych.
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4. PODSUMOWANIE

Najbardziej niebezpiecznymi urządzeniami 
wytwarzającymi pola elektromagnetyczne są te 
związane z przesyłem radiowym danych i głosu 
(nadajniki GSM, stacje radiowe i telewizyjne) oraz 
linie wysokiego napięcia. Są one największym 
źródłem PEM i przez to mają duży wpływ na śro-
dowisko oraz na zdrowie ludności zamieszkującej 
w ich sąsiedztwie.

W roku 2005 do badań monitoringowych natę-
żenia PEM wytypowano 5 obiektów znajdujących 
się na terenie miasta Kielce. Pomiary przeprowa-
dzono w 101 pionach pomiarowych. Obiekty wy-
znaczone zostały na terenach o wysokiej gęstości 

zaludnienia w rejonie oddziaływania źródeł emisji 
PEM – stacji bazowych telefonii komórkowej oraz 
stacji radiowych i telewizyjnych.

W wyniku interwencji badania kontrolne natężenia 
PEM przeprowadzono wokół 2 obiektów w 16 pionach 
pomiarowych, w rejonie oddziaływania źródeł emisji 
PEM – stacji bazowych telefonii komórkowej.

W żadnym z badanych obiektów nie zostały 
przekroczone dopuszczalne wartości składowej 
elektrycznej gęstości mocy wynikającej z Załącz-
nika nr 1, Tabela Nr 2, poz. 7 rozporządzenia MŚ 
z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopusz-
czalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku.

Tabela 44. Obiekty wytypowane do pomiarów monitoringowych i kontrolnych PEM

Lp. Badany obiekt Lokalizacja

Badania monitoringowe

1 Stacja Bazowa GSM:
ERA PLUS IDEA

Kielce
ul. Warszawska 147 

dach budynku usługowo-handlowego ŚSM

2 Stacja Bazowa
GSM i DCS PTK CENTERTEL

Kielce
ul. Krakowska 62

3 Stacje Bazowe ERA GSM oraz PTK 
CENTERTEL

Kielce
ul. Hubalczyków 30

4 Stacja Bazowa
PTC ERA GSM

Kielce
ul. Kalcytowa 1

5 Anteny nadawczo-odbiorcze 
radiowe i telewizyjne

Kielce
ul. Targowa 18

Badania kontrolne

6 Stacja Bazowa 
PTK CENTERTEL

Ucisków, 
gmina Nowy Korczyn

7 Stacja Bazowa PTC ERA GSM Nowy Korczyn
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