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5. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni -
zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie -
mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej
(zwią za ne z po wszech nym wy ko rzy sty wa niem ener gii
elek trycz nej oraz no wych tech nik ra dio wych). 

Roz róż nia my na stę pu ją ce ro dza je sztucz nych pól
elek tro ma gne tycz nych w śro do wi sku:

§ po la elek trycz ne i ma gne tycz ne o ni skiej czę sto tli -
wo ści, któ re go naj bar dziej zna ny mi źró dła mi są li nie
wy so kie go na pię cia, urzą dze nia elek trycz ne i kom -
pu te ry. Z punk tu wi dze nia ochro ny śro do wi ska zna -

cze nie ma ją li nie i sta cje elek tro ener ge tycz ne o na -
pię ciu zna mio no wym 110 kV, 220 kV i 400 kV. Roz -
kła dy pól elek trycz nych i ma gne tycz nych wy stę pu ją -
cych w oto cze niu li nii są za leż ne od na pię cia zna -
mio no we go li nii, prą du, ja ki przez te li nie pły nie oraz
od kon struk cji li nii;
§ po la o wy so kiej czę sto tli wo ści lub czę sto tli wo ści
ra dio wej, któ rych głów nym źró dłem są urzą dze nia
ra da ro we, nadaw cze sta cje ra dio we i te le wi zyj ne, te -
le fo ny ko mór ko we i ich sta cje ba zo we, grzej ni ki in -
duk cyj ne oraz urzą dze nia an tyw ła ma nio we.

Rysunek 5.1. Plan rozwoju sieci przesyłowej na Dolnym Śląsku do 2025 r. (źródło: Polskie Sieci Energetyczne S.A.) 
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ENaj czę ściej skar gi i uwa gi lud no ści do ty czą ce od -
dzia ły wa nia pól elek tro ma gne tycz nych zwią za ne są
z no wo po wsta ją cy mi sta cja mi ba zo wy mi. Pod kre -
ślić na le ży, że w oto cze niu sta cji ba zo wych te le fo nii
ko mór ko wych po la elek tro ma gne tycz ne o war to -
ściach gra nicz nych wy stę pu ją nie da lej niż kil ka dzie -
siąt me trów od sa mych an ten i to na wy so ko ści ich
za in sta lo wa nia, a sa me sta cje są bar dzo do brze za -
bez pie czo ne przed nie kon tro lo wa nym pro mie nio wa -
niem elek tro ma gne tycz nym do śro do wi ska. Sze ro kie
wy ko rzy sta nie tech no lo gii wy ko rzy stu ją cych emi sję

pól elek tro ma gne tycz nych do prze ka zu in for ma cji
i zwią za ne z nim oba wy spo łe czeń stwa na rzu ca ko -
niecz ność pro wa dze nia ba dań mo ni to rin go wych
w za kre sie po zio mów na tę że nia po la elek tro ma gne -
tycz ne go. 

Ba da nia mo ni to rin go we pól elek tro ma gne tycz nych
prze pro wa dzo ne w 2012 r. przez WIOŚ we Wro cła wiu,
po dob nie jak w la tach po przed nich, obej mo wa ły:

§ mia sta o licz bie miesz kań ców po wy żej 50 tys.,
§ mia sta o licz bie miesz kań ców po ni żej 50 tys.,
§ te re ny wiej skie.

Tabela 5.1. Wyniki badań poziomów PEM na terenie województwa dolnośląskiego w 2012 roku (źródło: WIOŚ)



Rysunek 5.2. Lokalizacja punktów pomiarowych PEM na terenie województwa dolnośląskiego w 2012 r. 
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EBa da nia po zio mów pól ele kro ma gne tycz nych
w 2012 r. w wy ty po wa nych 45 punk tach po mia ro wych
zo sta ły wy ko na ne po raz dru gi, pierw sze po mia ry prze -
pro wa dzo no w la tach 2009-2010. Za rów no pierw sze
po mia ry, jak i obec ne nie wy ka za ły w żad nym punk cie
po mia ro wym prze kro czeń war to ści do pusz czal nej po -
zio mów na tę że nia po la elek tro ma gne tycz ne go. 

Naj wyż sze war to ści od no to wa no w Le gni cy przy ul.
Gen. K. Sosn kow skie go 0,55 V/m (7,9% war to ści do -
pusz czal nej), Ku do wie Zdro ju przy ul. Nor wi da 0,55 V/m
(7,9%), Wał brzy chu przy ul. Wie niaw skie go 0,49 V/m
(7,0%), Le gni cy przy ul. Be skidz kiej 0,32 V/m (4,6%).

Po rów nu jąc wy ni ki ba dań z ro ku 2012 z ba da nia mi
prze pro wa dzo ny mi w la tach po przed nich za uwa żo no,
że na te re nach du żych miast ob li czo na śred nia aryt me -
tycz na zmie rzo nych war to ści sku tecz nych na tę żeń pól
elek trycz nych kształ tu je się na nie co wyż szym po zio mie
(od ok. 0,3 V/m do ok. 1,1 V/m) niż na te re nach ma łych
miast i te re nów wiej skich (po ni żej 0,3 V/m). Wy ni ka to
z fak tu, że po ziom pól elek tro ma gne tycz nych w śro do -
wi sku jest za leż ny od gę sto ści in fra struk tu ry nadaw czej
oraz od sta nu pra cy urzą dzeń nadaw czych. Po ziom ten
jest rów nież za leż ny od licz by roz mów pro wa dzo nych
jed no cze śnie przez abo nen tów sie ci ko mór ko wych.

Wykres 5.1. Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania
elektromagnetycznego w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys. (numery ppk zgodne z numeracją
w tabeli 5.1) (źródło: WIOŚ) 

Wykres 5.2. Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania
elektromagnetycznego w miastach o liczbie mieszkańców poniżej 50 tys. (numery ppk zgodne z numeracją
w tabeli 5.1) (źródło: WIOŚ) 
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EWykres 5.3. Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania
elektromagnetycznego na terenach wiejskich (numery ppk zgodne z numeracją w tabeli 5.1) (źródło: WIOŚ) 

Fot. 5.1. Linia napowietrzna 400 kV Świebodzice-Wrocław
(fot.  Łukasz Lech)
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