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5. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne nie jo ni zu ją ce
wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej oraz sztucz nej. Sztucz -
ne po la elek tro ma gne tycz ne wy stę pu ją w oto cze niu
wszyst kich urzą dzeń elek trycz nych. Ich pod sta wo wy mi
źró dła mi są:

§ sta cje ba zo we te le fo nii ko mór ko wej,
§ sta cje ra dio we i te le wi zyj ne,
§ sta cje ra dio lo ka cyj ne,
§ li nie elek tro ener ge tycz ne wy so kie go na pię cia,
§ urzą dze nia po wszech ne go użyt ku, m.in. ku chen ki
mi kro fa lo we, apa ra ty ko mór ko we.
Na ra sta ją ca licz ba skarg i uwag do ty czą cych ne ga -

tyw ne go od dzia ły wa nia pól elek tro ma gne tycz nych
zwią za na jest głów nie z od dzia ły wa niem sta cji ba zo -
wych te le fo nii ko mór ko wej. Źró dła mi pól elek tro ma -
gne tycz nych sta cji ba zo wych są sek to ro we an te ny roz -
siew cze i ra dio li nie. Roz kład gę sto ści mo cy wo kół an -
ten sta cji ba zo wych za le ży głów nie od:

§ cha rak te ry styk kie run ko wych an ten,
§ war to ści mo cy do pro wa dzo nej do an ten,
§ od le gło ści od an ten, przy czym war tość gę sto ści
mo cy ma le je z kwa dra tem od le gło ści od an te ny.
Je dy nie w wiąz ce głów nej, na ob sza rze przy le głym

do an te ny do od le gło ści ok. 15-25 m, wy stę pu ją war to -
ści mo cy wyż sze od do pusz czal nej. Lo ka li za cja an ten
na da chach, masz tach i ele wa cjach bu dyn ków gwa ran -
tu je, że w miej scach prze by wa nia lu dzi gę sto ści mo cy
przyj mu ją war to ści niż sze od war to ści do pusz czal nej.

Po wszech ność wy stę po wa nia źró deł po la elek tro ma -
gne tycz ne go w śro do wi sku wy mu sza ko niecz ność kon -
tro li na tę że nia pól elek tro ma gne tycz nych. Za sa dy ochro -
ny śro do wi ska przed pro mie nio wa niem ele kro ma gne -
tycz nym zo sta ły okre ślo ne w usta wie Pra wo ochro ny
śro do wi ska. Zgod nie z art. 123 ww. usta wy, oce na po -
zio mów pól elek tro ma gne tycz nych w śro do wi sku jest
za da niem wo je wódz kie go in spek to ra ochro ny śro do wi -
ska w ra mach pań stwo we go mo ni to rin gu śro do wi ska. 

WIOŚ we Wro cła wiu w 2013 r. pro wa dził okre so we
ba da nia po zio mów pól elek tro ma gne tycz nych zgod nie
z Roz po rzą dze niem Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 12 li -
sto pa da 2007 r. w spra wie za kre su i spo so bu pro wa -
dze nia ba dań po zio mów pól elek tro ma gne tycz nych
w śro do wi sku. Do ba dań wy ty po wa no pio ny kon tro l no -
-po mia ro we na te re nach:

§ miast o licz bie miesz kań ców po wy żej 50 tys.,
§ miast o licz bie miesz kań ców po ni żej 50 tys.,
§ na te re nach wiej skich.
Ba da nia wy ka za ły, że w żad nym z 45 prze ba da nych

pio nów kon tro l no -po mia ro wych zlo ka li zo wa nych
w miej scach do stęp nych dla lud no ści nie stwier dzo no
prze kro czeń po zio mów do pusz czal nych pól elek tro ma -
gne tycz nych. W 34 punk tach po ziom pól nie prze kra czał
0,3 V/m (przy war to ści do pusz czal nej 7,0 V/m). Naj wyż -
sze war to ści od no to wa no we Wro cła wiu przy ul. Krę pic -

Fot. 5.1. An te ny roz siew cze – ba za po go to wia ra tun ko -
we go we Wro cła wiu przy ul. Zię bic kiej 
(fot. Krzysztof Antosz)

Fot. 5.2. Ra dio li nie – bu dy nek Pocz ty Głów nej we Wro -
cła wiu przy ul. Kra siń skie go (fot. Krzysztof Antosz)
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Tabela 5.1. Wyniki badań poziomów PEM na terenie województwa dolnośląskiego w 2013 roku (źródło: WIOŚ)

kiej 46 (2,14 V/m, co sta no wi 30,6% war to ści do pusz -
czal nej), przy ul. Do ker skiej 54 (1,2 V/m – 17,1% war to -
ści do pusz czal nej) i w Bo gu szo wie Gor cach (0,82 V/m –
11,7% war to ści do pusz czal nej).

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 dze nia nadaw cze go. Po ziom ten jest
za leż ny m.in. od licz by roz mów pro wa dzo nych jed no -
cze śnie przez abo nen tów sie ci ko mór ko wych. Za uwa ża
się, że w 70% przy pad ków na tę że nie pól elek tro ma gne -
tycz nych kształ tu je się na po zio mie nie prze kra cza ją cym
0,3 V/m (co sta no wi 4,3% war to ści do pusz czal nej).



Rysunek 5.1. Lokalizacja punktów pomiarowych PEM na terenie województwa dolnośląskiego w 2013 r. 
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EWykres 5.1. Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania
elektromagnetycznego w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys. (źródło: WIOŚ) 

Wykres 5.2. Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania
elektromagnetycznego w miastach o liczbie mieszkańców poniżej 50 tys. (źródło: WIOŚ) 

Wykres 5.3. Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania
elektromagnetycznego na terenach wiejskich (źródło: WIOŚ) 
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