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31. Wstęp 

| Równania Maxwella

Prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya

Zmienne w czasie pole magnetyczne wytwarza pole elektryczne

Prawo Ampère’a rozszerzone przez Maxwella

Przepływający prąd oraz zmienne pole elektryczne wytwarzają pole magnetyczne

Wielkości wektorowe zmienne w czasie i przestrzeni 

41. Wstęp 

| Wielkości fizyczne charakteryzujące pole 
elektromagnetyczne

f [Hz] – częstotliwość (Herc)

E [V/m] – natężenie pola elektrycznego (wolt na metr)

H [A/m] – natężenie  pola magnetycznego (amper na metr)

B [T] – indukcja pola magnetycznego (tesla)

Natężenie pola magnetycznego 1A/m odpowiada indukcji pola magnetycznego 1,25µT, 
czyli 1µT odpowiada 0,8A/m 

S [W/m2] – Gęstość strumienia energii (wat na metr kwadratowy)
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51. Wstęp 

| Składowa elektryczna i magnetyczna PEM 50Hz

E H

Jeżeli lampka nie 
świeci ale jest 
podłączona do 
gniazdka to wokół 
przewodu 
wytwarzane jest 
pole elektryczne, 
a w chwili 
zaświecenia się  
żarówki (przepływ 
prądu) pojawia się 
również pole 
magnetyczne 

61. Wstęp 

| Pole elektromagnetyczne

W zakresach częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz:

przyjmuje się że wartości skuteczne natężenia pola magnetycznego H, wyznaczone na podstawie 

pomiaru wartości skutecznej natężenia pola elektrycznego E, ze stałej zależności: 

H = E / 377 [],

W tym przypadku mówimy o polu elektromagnetycznym 

dla którego składowe elektryczna i magnetyczna  występują łącznie. 
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71. Wstęp 

| Właściwości pola elektromagnetycznego

Jest to promieniowanie niejonizujące.

Propaguje z prędkością światła.

Jest niejednorodne przestrzennie. 

Nie jest rejestrowane (lub w ograniczonym zakresie) zmysłami człowieka.

Indukuje ładunki i prądy elektryczne w obiektach elektroprzewodzących, 
takich jak metale lub roztwory elektrolitów, w tym organizmy żywe.

Powoduje skutki termiczne (ogrzewanie substancji lub tkanek) 

| Skutki zdrowotne 
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92. Skutki zdrowotne

| Prądy indukowane w organizmie człowieka 
przez pole elektryczne

Źródło: http://nop.ciop.pl, dr inż. Krzysztof Gryz, dr inż. Jolanta Karpowicz 

102. Skutki zdrowotne

| Prądy indukowane w organizmie człowieka 
przez pole elektryczne

Źródło: http://nop.ciop.pl, dr inż. Krzysztof Gryz, dr inż. Jolanta Karpowicz 
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112. Skutki zdrowotne

| Modelowanie numeryczne 
Numeryczny model sylwetki człowieka generowany 

automatycznie przez program BEMsolver 3D 

Źródło: opracowanie pt.: „Pola elektromagnetyczne niskiej częstotliwości w środowisku człowieka i na stanowiskach pracy”, 
Wojciech Krajewski, Instytut Elektrotechniki, Warszawa

122. Skutki zdrowotne

| Modelowanie - ogrzewania tkanek 

Absorpcja energii związana z ekspozycją na pola
elektryczne i magnetyczne niskiej częstotliwości nie
wywołuje w ciele wzrostu temperatury.

Ekspozycja na pola e-m o częstotliwościach powyżej
100 kHz może doprowadzić do znaczącej absorpcji
energii, wywołującej znaczący wzrost temperatury
o charakterze zależnym od częstotliwości pola.

Źródło: http://nop.ciop.pl, dr inż. Krzysztof Gryz, dr inż. Jolanta Karpowicz 
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132. Skutki zdrowotne

| Klasyfikacja skutków oddziaływania pola 

Bezpośrednie skutki  – na powierzchni lub wewnątrz ciała

Pośrednie skutki  – np. w implantach medycznych

Odległe skutki zdrowotne – w rezultacie ekspozycji przewlekłej

Zagrożenia wypadkowe – podczas ekspozycji

142. Skutki zdrowotne

| Skutki bezpośrednie – oddziaływanie  natychmiastowe 
podczas narażenia

Objawami bezpośredniego oddziaływania pola elektromagnetycznego 50Hz, 
mogą być m. in.: 

wrażenia wzrokowe – tzw. elektrofosfeny, magnetosfeny, 

odczucia drżenia mięśni szkieletowych, 

zaburzenia równowagi i zawroty głowy, 

zaburzenia koordynacji wzrokowo – ruchowej, 

zaburzenia sercowo – naczyniowe, 

problemy z koncentracją uwagi i pamięcią,

odczuwanie metalicznego posmaku.
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152. Skutki zdrowotne

| Skutki bezpośrednie – oddziaływanie  natychmiastowe 
podczas narażenia

Oddziaływanie natychmiastowe (podczas narażenia) zmiennego w czasie pola 
elektromagnetycznego indukuje w organizmie człowieka i innych obiektów przewodzących 
przepływ prądu elektrycznego. Może również wystąpić zjawisko przepływu prądu 
kontaktowego przez ciało człowieka. 

Prądy kończynowe kontaktowe – prądy przepływające w kończynach podczas dotykania 
obiektu w polu, które mogą występować jako prądy: kontaktowe stanu ustalonego, gdy 
osoba ma ciągłą styczność z obiektem lub kontaktowe stanu przejściowego, występujące 
w momencie rozpoczęcia lub przerwania styczności z obiektem. Zjawisko to może 
wywoływać stymulację tkanek i odczuwanie bólu lub wrażenie rażenia prądem elektrycznym

Poparzenia radiofalowe – kończyny, powierzchnia ciała, wnętrze ciała 
(możliwe uszkodzenie nerwów i mięśni w kończynach)

162. Skutki zdrowotne

| Skutki pośrednie – oddziaływanie   natychmiastowe 
podczas narażenia

Zakłócenie działania urządzeń elektronicznych, w szczególności powodujące zakłócenie 
działania elektronicznego sprzętu medycznego i elektronicznych wyrobów medycznych 
przeznaczonych do wprowadzenia w całości lub w części do ludzkiego ciała, takich jak 
stymulatory serca, pompy insulinowe i inne aktywne implanty medyczne, spowodowane 
wrażliwością urządzeń na oddziaływanie pola.

Skutki termiczne oddziaływania na implanty mechaniczne, w szczególności na 
endoprotezy ortopedyczne lub naczyniowe i inne pasywne implanty medyczne.

Uruchomienie elektrycznych urządzeń (sieci strzałowe, zapalniki) inicjujących detonację 
materiałów wybuchowych.

Zapłon materiałów łatwopalnych lub atmosfer wybuchowych, którego źródło mogą 
stanowić: wyładowania elektrostatyczne, iskrzenie w obiektach technicznych 
spowodowane prądem indukowanym w tych obiektach lub wyładowania iskrowe 
spowodowane prądem kontaktowym stanu przejściowego.
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172. Skutki zdrowotne

| Skutki przewlekłego narażenia
Choroby nowotworowe 

IARC (2002) – zaklasyfikowanie pola magnetyczne 50/60 Hz do grupy 2B 
(czynnik przypuszczalnie rakotwórczy), a pole elektryczne 50/60 Hz do grupy 3 
(czynnik niesklasyfikowany) czynników rakotwórczych – ze względu na wyniki badań 
epidemiologicznych przy liniach wysokiego napięcia

IARC (2013) – zaklasyfikowanie pola elektromagnetycznego z zakresu radiofalowego do grupy 
2B czynników rakotwórczych (ze wzgledu na wzrost ryzyka glejaka, związanego z użytkowaniem 
telefonii bezprzewodowej)

Opinia IARC została potwierdzona w raporcie SCENIHR z 2015 oraz przez wyniki badań 
laboratoryjnych oddziaływania promieniowania radiofalowego z USA i Włoch, opublikowane w 
ostatnim czasie; zagrożenia wynikajace z oddziaływania pola 50/60 Hz są również obecnie 
przedmiotem badań międzynarodowych.

Choroby neurodegeneracyjne - ryzyko związane z ekspozycją zawodową na pole-EM małej 
częstotliwości  - kilkukrotnie wyższe ryzyko w grupach narażonych niż średnio w populacji [np. 
Hug et al., Soz Praventiv Med 2006]

182. Skutki zdrowotne

| Rakotwórczość wg IARC i metodyka badań 

Grupa 1 – czynnik jest rakotwórczy dla ludzi np. palenie tytoniu, alkohol

Grupa 2A – czynnik jest prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi np. czerwone mięso

Grupa 2B – Czynnik jest przypuszczalnie rakotwórczy dla ludzi

np. kawa rozpuszczalna, ogórki konserwowe

Grupa 3 - Czynnik nie może być klasyfikowany pod względem działania rakotwórczego
na ludzi (jest rozpatrywany, czyli nie można powiedzieć, że na pewno nie jest rakotwórczy).
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192. Skutki zdrowotne

| Zagrożenia wypadkowe
Zagrożenia wypadkowe w wyniku oddziaływania bezpośredniego lub pośredniego 

np. upadek z wysokości w wyniku zawrotów głowy lub zaburzeń sercowo – naczyniowych 
z poważnymi skutkami.

Przepływ prądu kontaktowego może prowadzić do niekontrolowanych reakcji mięśniowych 
i upuszczenia trzymanych narzędzi.   

202. Skutki zdrowotne

| Pole jako złożony czynnik fizyczny środowiska

Skutki na powierzchni ciała i wewnątrz.

Skutki zależne od relacji długość fali / wymiary geometryczne obiektu.

Pod kontrolą lekarską wykorzystywane w medycynie 
(diagnostycznie i terapeutycznie, np. w terapii procesów zapalnych i bólowych). 

Narażenia środowiskowe – ludność (bez kontroli) i pracownicy 
(przy kontroli poziomu narażenia i stosowaniu procedur BHP). 

Narażenia pracowników wielokrotnie silniejsze od ludności.
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212. Skutki zdrowotne

| Stan wiedzy 

https://youtu.be/HV9Eb0cBxRQ

| Pole elektromagnetyczne w środowisku

3
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233. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Czynniki wpływające na rozkład pola linii

Napięcie linii (składowa elektryczna) i dopuszczalny prąd (składowa magnetyczna)

Liczba torów linii

W przypadku linii wielotorowych – układ faz

W przypadku linii wielonapięciowych - rozmieszczenie torów (tor/tory niższego napięcia 
zawieszone poniżej torów wyższego napięcia zmniejszają zasięg i wartości oddziaływania linii) 

Układ przewodów (płaski, pionowy, beczkowy, trójkątny)

Odległości pomiędzy przewodami (słupy przelotowe i mocne należące do jednej serii słupów 
mają różne gabaryty głowic, co powoduje, że odległości pomiędzy przewodami w przęsłach 
zależą od słupów ograniczających przęsła czyli są różne w obrębie danej linii)

Przykładowe sylwetki słupów 
jedno-, dwu- i czterotorowych

243. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Pomiary pola w środowisku

Wykonywanie pomiarów terenowych to bardzo często 
problemy z użytkownikami terenu i potencjalne roszczenia.  
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253. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Katalog rozkładów natężenia pola
„Katalog rozkładów natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w otoczeniu linii 220
i 400 kV” opracowany przez Instytut Energetyki w 2014 zawiera rozkłady dla przęseł
ograniczonych słupami zabudowywanymi w liniach do daty opracowania Katalogu . Dla słupów
projektowanych po 2014 rozkłady są częścią dokumentacji projektowej.
Katalog służy do:

Oszacowania natężenia pola w dowolnym punkcie w otoczeniu linii na poziomie 2 m nad 

powierzchnią ziemi, przy założeniu braku zabudowy i roślinności itp. (które odkształcają 

rozkład pola),

Oszacowania maksymalnych wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego oraz 

zasięgu obszaru w otoczeniu linii, w którym natężenie pola elektrycznego przekracza 1 kV/m,

Oszacowanie niezbędnych działań w przypadku stwierdzenia przekroczenia wartości 

dopuszczalnych.
Przed korzystaniem z Katalogu należy zapoznać się z częścią opisową, w której przedstawiono
założenia przyjęte do obliczeń oraz wskazówki dotyczące korzystania
z Katalogu. Opisano również wpływ układu faz (wzajemnego usytuowania przewodów tej samej
fazy) na rozkład pola w przypadku linii wielotorowych.

263. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Katalog rozkładów - natężenie pola elektrycznego
Dla każdej sylwetki słupów można odczytać z Katalogu: 

Rozkład dla  wysokości 
przewodów, przy której 

zasięg obszaru E≥1 kV/m 
jest największy

Rozkład dla najmniejszej 
wysokości przewodów, 

dla której E≤1 kV/m

Rozkład dla 
najmniejszej 

projektowej wysokości 
przewodów
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273. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Pas technologiczny linii

0 10             15              20              25              30               35             40            45 m

Zmienność zasięgów obszarów
E ≥ 1 kV/m i przyjmowane
dotychczas szerokości pasów
technologicznych linii.

400 kV słupy Y

220 kV 2-torowe 
leśne

220 kV 1-torowe

400 kV słupy Z52

220 kV 1-torowe
leśne

220 kV 2-torowe

400 kV słupy Y leśne

Linie 220 kV
1- oraz 2- torowe

Linie 400 kV
2- torowe

Linie 400 kV
1- torowe

283. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Zmiany rozporządzeń 

5G
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293. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Zmiany wartości dopuszczalnych 
Rozporządzenie

MŚ 2003r. 

Rozporządzenie
MZ 2019r. 

Dla 5G zmiana 
z 7V/m na 61V/m

303. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Tereny dostępne dla ludności 
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313. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Tereny dostępne dla ludności 

Autostrada - droga dwujezdniowa, oznaczona odpowiednimi 
znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu 
poprzecznego, przeznaczona tylko do ruchu pojazdów 
samochodowych,  z wyłączeniem …;

323. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Tereny dostępne dla ludności 
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333. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Zapisy specyficzne dla 50Hz

BRAK DEFINICJI

343. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

MPZP – Obszary zabudowy mieszkaniowej 
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353. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Problemy interpretacyjne – obecne podejście 

363. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Decyzja WIOŚ – wyniki pomiarów 

35
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373. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Decyzja WIOŚ – wyniki pomiarów 

383. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Problemy interpretacyjne – potencjalne roszczenia 
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393. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Problemy interpretacyjne – pozwolenie na budowę

403. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU  
z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

Załącznik pkt 4

Pomiary pól elektromagnetycznych wykonuje się przy wilgotności względnej
powietrza i temperaturze otoczenia zgodnych ze specyfikacją techniczną
miernika, bez opadów atmosferycznych, przy czym pomiary w zakresach
częstotliwości od 0 Hz do 150 kHz wykonuje się przy wilgotności względnej
powietrza nie większej niż 75%.
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413. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Zapisy rozporządzenia MK 

Załącznik pkt 6

Pionem pomiarowym jest linia pionowa, wzdłuż której przemieszczana jest 
sonda miernika w celu wyznaczenia maksymalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku. 

W celu jednoznacznej lokalizacji pionów pomiarowych:

- podaje się ich współrzędne geograficzne lub współrzędne płaskie 
prostokątne z zaokrągleniem odpowiednio do 0,5 sekundy lub do 5 m 
w obowiązującym układzie odniesień, z wyłączeniem pionów pomiarowych 
zlokalizowanych wewnątrz pomieszczeń

- nanosi się ich położenie na szkic sytuacyjny lub opisuje w sposób 
umożliwiający zidentyfikowanie pionu pomiarowego w przestrzeni 
pomiarowej, np. w odniesieniu do stałych elementów infrastruktury

423. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Si2PEM

https://si2pem.gov.pl/

41
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433. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Zapisy rozporządzenia MK 

Załącznik 

Pkt. 7

Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku uwzględnia się poprawki pomiarowe
umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji
lub urządzenia, w danym zakresie częstotliwości.

Pkt. 8

Przez maksymalne parametry pracy instalacji lub urządzenia rozumie się
parametry określane dla pracy tej instalacji lub tego urządzenia
w warunkach maksymalnego występującego lub planowanego obciążenia,
deklarowane przez prowadzącego tę instalację lub użytkownika tego urządzenia.

443. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Poprawka pomiarowa na odległość doziemną

Odległość przewodów od ziemi
Odległość ta zmienia się bardzo 
istotnie w obrębie przęsła 
(kilkanaście lub kilkadziesiąt 
metrów w zależności od typu 
przewodów, długości przęsła 
i naciągu przewodów). 

hmin

hmax

Δh= hmin-hmax=18m

Przykładowy profil 
przęsła linii
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453. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Zapisy rozporządzenia MK 
Załącznik 

pkt.24

W otoczeniu stacji elektroenergetycznych oraz napowietrznych linii elektroenergetycznych, pracujących na 
częstotliwości 50 Hz:

1) pomiary składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wykonuje się:

- nad  powierzchnią ziemi lub nad innymi miejscami dostępnymi dla ludności, w szczególności dachami 
spełniającymi role tarasów, tarasami i balkonami – na wysokości 2 m,

- w pobliżu obiektów budowlanych – w odległości nie mniejszej niż 1,6 m od ścian, stropów 
i podłóg tych obiektów,

- zachowując odległość co najmniej 1,6 m między sondą miernika i osobą mierzącą.

2) pomiary składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego wykonuje się:

w pionach pomiarowych na wysokościach od 0,3 m do 2 m nad powierzchnią ziemi lub nad innymi 
powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie, w szczególności na dziedzińcach, placach, 
podwórkach, dostępnych dla ludności dachach budynków oraz – pod warunkiem poinformowania 
o planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem i po umożliwieniu dostępu przez 
dysponenta przestrzeni pomiarowej – na klatkach schodowych, w lokalach użytkowych i mieszkalnych, 
w tym na balkonach i tarasach.

463. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Miejsca pomiar pola w otoczeniu linii 

E≤10 kV/m
H ≤60A/m

2 m
0,3-2m

powierzchnia
ziemi

Przykładowy rozkład pola elektrycznego w funkcji 
odległości od osi linii

Miejsca dostępne dla ludności, 
teren bez zabudowy
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473. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Miejsca pomiar pola w otoczeniu linii 

Budynek 
mieszkalny

E≤1 kV/m
H ≤60A/m

1,6m

taras

balkon

2m

2m

powierzchnia
ziemi

.
.

E≤1 kV/m
H ≤60A/m

.

E≤1 kV/m

Tereny przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniową

.H ≤60A/m

0,3-2m

2 m
0,3-2m

483. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Oddziaływanie stacji elektroenergetycznych 

Załącznik
pkt 23
W otoczeniu stacji elektroenergetycznych pracujących na częstotliwości 50 Hz
pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonuje się poza
ogrodzonym terenem stacji w odległościach nie mniejszych niż połowa
wysokości ogrodzenia stacji mierzonych od ogrodzenia.

Każdą linię elektroenergetyczną wchodzącą na teren lub wychodzącą z terenu
stacji elektroenergetycznej traktuje się jako odrębną instalację emitującą pole
elektromagnetyczne.

W otoczeniu wnętrzowych stacji elektroenergetycznych oraz elektroenergetycznych
linii kablowych pomiarów składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
o częstotliwości 50 Hz nie wykonuje się.
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493. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Oddziaływanie stacji elektroenergetycznych 

`

503. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Oddziaływanie linii kablowych

1. Linie kablowe NN nie emitują pola elektrycznego (kable mają uziemioną żyłę powrotną, stanowiącą
ekran tego pola).

2. Załącznik do rozporządzania MK pkt 23
W otoczeniu wnętrzowych stacji elektroenergetycznych oraz elektroenergetycznych linii kablowych
pomiarów składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz nie wykonuje się.

1. Zgodnie z wymaganiami aktualnego standardu, linie kablowe na terenie poza stacjami
elektroenergetycznymi powinny być tak zaprojektowane, aby:

1. „składowa magnetyczna pola elektromagnetycznego przy powierzchni terenu oraz przy słupie
kablowym nie przekraczała wartości dopuszczalnej (…) 60 A/m. Powyższe wymaganie powinno być
spełnione przy przepływie przez linię kablową prądu równego dopuszczalnej długotrwałej
obciążalności prądowej linii. Jeżeli pomimo zastosowania dostępnych środków technicznych przy
wprowadzaniu linii kablowej na słup (np. osłony ferromagnetyczne) wymaganie to będzie trudne
lub wręcz niemożliwe do spełnienia przy słupie kablowym, dopuszcza się stosowanie wygrodzenia
utrudniającego dostęp osobom postronnym do strefy, w której wymaganie to nie będzie spełnione”
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513. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Oddziaływanie linii kablowych

523. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Projekt rozporządzenia MK (z RCL)
Zmiany w p. 24 Załącznika 
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533. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Przęsło niesymetryczne 

543. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Przęsło niesymetryczne 
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553. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Dostępność w terenie 

563. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| MPZP – Obszary zabudowy mieszkaniowej 

`

55

56



16.05.2022

29

573. Pole elektromagnetyczne w środowisku 

| Pośrednie oddziaływanie pola indukowanie prądów 
kontaktowych 

| Niepewność pomiaru

4
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594. Niepewność pomiaru

| Rozporządzanie MK z 2020

Typowa niepewność rozszerzona pomiaru pola 50Hz 
w laboratoriach akredytowanych 20-30% 

(dalsze przykłady dla 25%)   

604. Niepewność pomiaru

| Linia 220kV słup H52 ON100 
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614. Niepewność pomiaru

| Linia 220kV słup H52 ON100 

Niepewność 25% 
0,8kV/m+0,2kV/m = 1kV/m 

Zmiana z 24,8m na ~27,2m
o 9,6% więcej na stronę

Pas techn. szerszy o 19,4% 

624. Niepewność pomiaru

| Linia 400kV słup Y25 P 

Emax=8,6kV/m
Niepewność 25% - 2,2kV/m
wg  rozp. MK wynik
do stwierdzenia zgodności 
8,6kV/m+2,2kV/m= 10,8kV/m 

Przekroczenie wartości dopuszczalnej 
dla terenów dostępnych dla ludności  
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634. Niepewność pomiaru

| Projektowanie linii – pomiary odbiorcze 

644. Niepewność pomiaru

| Niepewność pomiaru 

Jest to nieujemny parametr charakteryzujący rozproszenie wartości wielkości, 
przyporządkowany do menzurandu, obliczany na podstawie uzyskanej informacji, 

gdzie menzurand jest to wielkość, która ma być zmierzona.

Niepewność pomiaru jest nierozerwalnie związana z procedurami badawczymi lub 
pomiarowymi. Zgodnie z prawami obowiązującymi w przyrodzie, nie ma dokładnych 

pomiarów (co wynika np. z niedoskonałości aparatury i zmysłów obserwatora), 
można jedynie wyznaczyć przedział, w którym wartość wyniku pomiaru się znajduje

gdzie: X – wielkość mierzona
x – wartość zmierzona

U – niepewność pomiaru (rozszerzona)
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654. Niepewność pomiaru

| Niepewność standardowa i rozszerzona 

Obliczenie niepewności standardowej złożonej  
Oszacowane indywidualne i grupowe składniki niepewności wyrażone w postaci 
niepewności standardowych należy połączyć w niepewność złożoną uc. 

Obliczenie niepewności rozszerzonej.
Jest to niepewność podawana dla określonego prawdopodobieństwa rozszerzenia 
i uzyskiwana jako iloczyn niepewności standardowej złożonej i współczynnika 
rozszerzenia k: 

U=k∙uc

664. Niepewność pomiaru

| Współczynnik rozszerzenia k

W praktyce metrologicznej współczynnik rozszerzenia k przyjmuje wartość k=2
(jest to zaokrąglenie wartości k=1,96) dla niepewności rozszerzonej U95%

Jeżeli chcemy uzyskać 99,9% poziom ufności to przyjmujemy współczynnik 
rozszerzenia k=3 dla niepewności rozszerzonej U99%
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674. Niepewność pomiaru

| Składowe niepewności  pomiaru pola 50Hz

684. Niepewność pomiaru

| Projekt rozporządzenia MK na RCL
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| Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola 
elektromagnetyczne

5

704. Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

| Obowiązki prowadzącego instalację 
Od 2011 r. obowiązkiem zgłoszenia instalacji z uwagi na wytwarzanie pól 
elektromagnetycznych objęte są następujące instalacje wg § 2 ust. 2 Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. (t.j. z 22.07.2019)  w sprawie rodzajów 
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia:

1) stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o 
napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV;

2) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których 
równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące 
pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

Prowadzący instalację zgodnie z art. 152 ust. 1 POŚ zgłasza instalację organowi 
ochrony środowiska, którym jest odpowiednio (art. 378 POŚ) starosta, marszałek 
województwa albo RDOŚ, a w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez 
osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami – wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
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714. Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

| Obowiązki prowadzącego instalację 
Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji, z tym że do rozpoczęcia
eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli
organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie
sprzeciwu w drodze decyzji.
Sprzeciw organu będzie wtedy, gdyby eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby
poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny, przekroczenie standardów jakości
środowiska (art. 144 ust. 2, art. 152 ust. 3, 4, 4a POŚ), czyli w tym przypadku gdyby instalacja
powodowała przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
określonych w rozporządzeniu [4] dla:
• terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
• miejsc dostępnych dla ludności (wg art. 124 ust. 2 POŚ są to wszelkie miejsca, z wyjątkiem

miejsc, do których dostęp ludności jest zabroniony lub niemożliwy bez użycia sprzętu
technicznego).

Należy też pamiętać, aby w ciągu 14 dni zgłosić informacje o rezygnacji z rozpoczęcia albo
zakończenia eksploatacji instalacji i zmianie danych (art. 152 ust. 6 i 7 POŚ).
Informacje zawarte w zgłoszeniach należy też przedstawić państwowemu wojewódzkiemu
inspektorowi sanitarnemu (art. 152 ust. 7a POŚ).

724. Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

| Zawartość zgłoszenia 
Zgłoszenie instalacji elektroenergetycznej należy składać zgodnie z art. 152 POŚ i powinno ono 
zawierać następujące informacje:

oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;

czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);

wielkość i rodzaj emisji;

opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;

informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami;

sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 
122a podmioty obowiązane do wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych ust. 1 pkt 1.

Przy zgłaszaniu zmodernizowanej lub przebudowanej instalacji należy uwzględnić informacje 
przekazane we wcześniejszym zgłoszeniu lub zgłoszeniach.
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734. Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

| Przykład formularza dot. zgłoszenia instalacji

744. Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

| Przykład formularza dot. zgłoszenia instalacji
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754. Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

| Przykład formularza dot. zgłoszenia instalacji

Nazwa i adres Spółki

764. Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

| Przykład formularza dot. zgłoszenia instalacji

…
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774. Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

| Przykład formularza dot. zgłoszenia instalacji

784. Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

| Przykład formularza dot. zgłoszenia instalacji
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794. Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

| Przykład formularza dot. zgłoszenia instalacji

804. Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

| Przykład formularza dot. zgłoszenia instalacji
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814. Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

| Konsekwencje niewykonania obowiązku zgłoszenia

Konsekwencją niewykonania obowiązku związanego ze zgłoszeniem instalacji wytwarzającej PEM do
środowiska jest kara grzywny określona w art. 342 POŚ. Naruszenie obowiązków związanych ze
zgłoszeniem jest wykroczeniem indywidualnym, bezpośrednio powiązanym z osobą prowadzącą
eksploatację lub zamierzającą eksploatować instalację.
Wykroczenie może przybierać formę:

niezgłoszenie informacji dotyczącej eksploatacji instalacji,

eksploatowania instalacji niezgodnie ze zgłoszoną informację,

eksploatowania instalacji mimo zgłoszenia sprzeciwu,

przystąpienia do eksploatacji instalacji przed upływem 30 dni od doręczenia zgłoszenia.

Przy zgłoszeniu należy również podawać wyniki pomiarów PEM.
Nie wykonanie pomiarów i nie przedłożenie ich właściwym organom (w terminie) jest bezpośrednio
związane z sankcjami w postaci kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, które wskazane są
w art. 338a i 338b POŚ.

| Pole w BHP

6
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835. Pole w BHP

| Prawodawstwo – gruntowna  zmiana w 2016r.

Ustawa Kodeks Pracy 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2011 r., Nr 33, poz. 166 
z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  9 stycznia 2020 r, 
zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2020 poz. 61 z późniejszymi 
zmianami),

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 stycznia 2018 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem 
na pole elektromagnetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 331).

10 lat na zmianę sposobu myślenia, przyzwyczajeń i podejścia pracodawców  oraz 
organów kontrolnych

845. Pole w BHP

| Cel 

Podstawowym celem wprowadzonych regulacji prawnych

jest ochrona pracowników przed skutkami

oddziaływania pola elektromagnetycznego 

jako czynnika szkodliwego.    

czynnik szkodliwy ≠ choroba zawodowa 
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855. Pole w BHP

| Limity 

Limity IPN – wartości Interwencyjnych Poziomów Narażenia, rozumianych jako miary
narażenia na pole-EM, określające poziomy operacyjne ustalone w celu wykazywania, że
przy określonym poziomie narażenia poziom oddziaływania jest zgodny z odnośnymi limitami
GPO lub w celu podjęcia odpowiednich działań profilaktycznych;

Zmienione nazewnictwo dotychczasowych pomiarów pól elektromagnetycznych.

Limity GPO – wartości Granicznych Poziomów Oddziaływania, rozumianych jako miary
oddziaływania bezpośredniego, obejmującego skutki biofizyczne w organizmie człowieka,
w szczególności skutki termiczne i pobudzenie elektryczne tkanek, wywołane bezpośrednim
oddziaływaniem pola-EM;

Zdefiniowanie znanych zjawisk fizycznych i uszczegółowienie wymagań w przepisach.

865. Pole w BHP

| Wybrane limity GPO

• SARcc – szybkość pochłaniania właściwego energii, dotycząca skutków termicznych narażenia w całym ciele;
• SARgt – szybkość pochłaniania właściwego energii, dotycząca miejscowych skutków termicznych narażenia 

w głowie i tułowiu;
• SARk – szybkość pochłaniania właściwego energii, dotycząca miejscowych skutków termicznych narażenia 

w kończynach;

• Ew – natężenie pola-E indukowanego w organizmie (wskazany w rozporządzeniu);

• IC – natężenie prądu kończynowego kontaktowego, przepływającego w kończynach w wyniku 
dotykania obiektu w polu-EM (wskazany w rozporządzeniu);
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875. Pole w BHP

| Zmiany NDN – pole E (limity IPN)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

stara bezpieczna

stara pośrednia

stara zagrożenia

stara niebezpieczna

nowa bezpieczna

nowa pośrednia

nowa zagrożenia

nowa niebezpieczna

Nowe przepisy 1kV/m-3,3kV/m-20kV/m – poziom bazowy 10kV/m

Stare przepisy 5kV/m-10kV/m-20kV/m

885. Pole w BHP

| Zmiany NDN – pole H (limity IPN)

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

stara bezpieczna

stara pośrednia

stara zagrożenia

stara niebezpieczna

nowa bezpieczna

nowa pośrednia

nowa zagrożenia

nowa niebezpieczna

Nowe przepisy 60A/m-533A/m-3200A/m – poziom bazowy 1600A/m

Stare przepisy 66,7A/m-200A/m-2000A/m
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895. Pole w BHP

| Przykład 220/110kV – przepisy do 2016

Strefy bezpieczna 85%
Strefa pośrednia 15%
Strefa zagrożenia 0%

905. Pole w BHP

| Przykład 220/110kV – przepisy po 2016

Strefy bezpieczna 43%
Strefa pośrednia 24%
Strefa zagrożenia 33%
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915. Pole w BHP

| Strefy ochronne pola-EM

Strefa do 2016r. po 2016r.

Pośrednia Badania lekarskie 
Ocena ryzyka

Szkolenia BHP

Badania lekarskie 
Ocena ryzyka

Szkolenia BHP

Zagrożenia Ograniczenia czasu 
przebywania 

Ocena narażenia głowy 
i tułowia oraz kończyn 

oraz wskaźnik narażenia 
(pod kątem limitu GPO) 

Niebezpieczna Zakaz wstępu 
pracowników 

Praca możliwa 
gdy nie są przekroczone 

górne limity GPO
+ 6 innych warunków 

rozpatrywanych łącznie 

Powyżej limitu bazowego – działania profilaktyczne

925. Pole w BHP

| Obowiązki pracodawcy

Rozpoznaje zagrożenia związane z oddziaływaniem pola-EM w przestrzeni pracy;

Rozpoznaje źródła pola-EM, znajdujące się w przestrzeni pracy lub poza nią oraz poziom 
ekspozycji w przestrzeni pracy;

Ocenia poziom narażenia na pole-EM bliskie na podstawie posiadanych przez użytkownika 
i odpowiednio udokumentowanych informacji, …

Na podstawie oceny poziomu narażenia, …, dla zidentyfikowanych w przestrzeni pracy 
źródeł pola-EM, wyznacza zasięgi pola-EM stref ochronnych.

Rozpoznaje i ocenia zagrożenia elektromagnetyczne w miejscach narażenia (limity GPO).

Dokumentuje ocenę zagrożeń elektromagnetycznych. 

Ocenia zagrożenia elektromagnetyczne w regularnych odstępach czasu uzależnionych od 
rodzaju i poziomu zagrożeń, nie rzadziej niż co 4 lata (z zaostrzeniem w opisanych 
przypadkach).

Eliminuje zagrożenia elektromagnetyczne (np. poprzez odpowiednie projektowanie 
stanowisk pracy), a jeżeli jest to niemożliwe podejmuje działania profilaktyczne 
ograniczające te zagrożenia w inny sposób (działania profilaktyczne podejmuje się powyżej 
limitu bazowego).
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935. Pole w BHP

| Obowiązki pracodawcy cd.
Opracowuje i wprowadza w życie program organizacyjno-technicznych działań 

profilaktycznych, zapobiegających możliwości przekroczenia limitów GPO i wystąpienia 
bezpośrednich lub pośrednich zagrożeń elektromagnetycznych.

Dane dotyczące podjętych działań profilaktycznych sporządza, zachowuje i wykorzystuje 
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP.

Rozpoznaje i rejestruje przyczyny przekroczenia limitów GPO oraz odpowiednio 
dostosowuje działania profilaktyczne tak, aby zapobiec ponownemu przekroczeniu tych 
wartości.

W ramach szkoleń w dziedzinie BHP zapewnia pracownikom, dla których przebywanie w 
polu-EM rozpoznanych stref ochronnych nie zostało wykluczone, wszelkie niezbędne 
informacje dotyczące wyników oceny zagrożeń elektromagnetycznych. 

Konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania dotyczące: 
rozpoznania źródeł pola-EM i typowania miejsc narażenia oraz wykonywania badań 
i pomiarów natężeń pola-E i pola-M.

W skierowaniu na profilaktyczne badania lekarskie, użytkownik przekazuje lekarzowi 
sprawującemu profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami odpowiednie informacje, 
dotyczące charakterystyki pola-EM i poziomu narażenia w przestrzeni pracy dostępnej dla 
pracownika (zapewnia również badania pozaplanowe).

945. Pole w BHP

| Nowa metodyka oceny narażenia 
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955. Pole w BHP

| Nowa metodyka oceny narażenia 

965. Pole w BHP

| Rozpoznanie zagrożenia związanego z oddziaływaniem pola-EM
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975. Pole w BHP

| Konsultacje np. w ramach Zakładowej Komisji BHP

§12. 2. Użytkownik konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie 
działania dotyczące:

rozpoznania źródeł pola-EM (rozdzielnie, bariery mikrofalowe, bez urządzeń łączności),  

typowania miejsc narażenia (wszystkie obiekty stacyjne i liniowe),

wykonywania badań i pomiarów natężeń pola-E i pola-M (pomiary na wszystkich 
stacjach, obiekty liniowe na podstawie katalogu).  

985. Pole w BHP

| Spełnienie limitów GPO
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995. Pole w BHP

| Spełnienie limitów GPO – strefa niebezpieczna 

1005. Pole w BHP

| Dotykanie wtórnych źródeł pola – limit  GPO 

Zapewnienie dalszej pracy instytutów badawczych
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1015. Pole w BHP

| Wykonywane czynności

Wszystkie elementy sieci elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających wymagają 
okresowego wykonywania prac eksploatacyjnych takich jak: 

oględziny (wizualna ocena stanu instalacji i urządzeń, odczyt wskaźników),

czynności łączeniowe (wyłączanie, załączanie, uziemianie),

prace remontowo-modernizacyjne,

pomiary i diagnostyka.

W obiektach elektroenergetycznych wykonywane są również  prace porządkowe  
(w tym koszenie trawy i odśnieżanie).

Duża ilość 
czynności

Duża ilość 
pracowników 

Ujednolicone 
zasady 

ochrony

1025. Pole w BHP

| Ujednolicone zasady ochrony
Stosując ujednolicone zasady ochrony, wszyscy pracownicy potencjalnie narażeni na pola 
elektromagnetyczne  są:

informowani o występującym narażeniu na pole elektromagnetyczne (ocena ryzyka, znaki 
ostrzegawcze). 

poddawani profilaktycznym badaniom lekarskim w ramach medycyny pracy w zakresie 
wynikającym z zaistniałego narażenia (skierowanie z zaznaczeniem strefy zagrożenia), 

szkoleni z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole 
elektromagnetyczne,

objęci organizacją pracy która zapewnia, gdy jest to konieczne, warunki ekspozycji tymczasowej 
(dane z raportów). 

Środki ochronne przed narażeniem na pole-EM:

Ograniczenie narażenia osób szczególnie chronionych. 

Wyznaczenie stref ochronnych na granicy ruchu elektrycznego.

Wprowadzenie organizacji pracy zapewniającej narażenie tymczasowe.
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1035. Pole w BHP

| Osoby szczególnie chronione

Osoba szczególnie chroniona – osoba, która podlega ograniczeniom dotyczącym 
przebywania w polu-EM stref ochronnych:

kobieta w ciąży, 

młodociany, 

użytkownik aktywnych lub pasywnych implantów medycznych, 

osoba, u której stwierdzono przeciwskazania do wykonywania pracy w warunkach narażenia.

1045. Pole w BHP

| Obszar stref ochronnych
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1055. Pole w BHP

| Narażenie tymczasowe

Narażenie tymczasowe − oddziaływanie pola-EM, podczas którego wskaźnik narażenia 
nie przekracza wartość równej jeden (W<1);

wskaźnik narażenia – wskaźnik dziennego narażenia ogólnego, wyznaczany jako suma
wskaźników narażenia wynikających z narażenia quasi-stacjonarnego, zgodnie 
z zależnością:

W = Tg(E/IPNob-E)2 + Tg(H/IPNob-H)2

gdzie:
Tg – bezwymiarowy współczynnik krotności czasu narażenia ogólnego w stosunku 
do 8 godzin,
E i H – wartości natężenia pola-E i pola-M, maksymalne w punktach pomiarowych
odpowiadających narażeniu głowy i tułowia podczas narażenia quasistacjonarnego,
IPNob-E i IPNob-H – wartości odpowiednich limitów IPN.

1065. Pole w BHP

| Narażenie tymczasowe
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1075. Pole w BHP

| Narażenie tymczasowe - % zmiany roboczej 

`

1085. Pole w BHP

| Wskaźnik dziennego narażenia ogólnego

`
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1095. Pole w BHP

| Narażenie tymczasowe – obowiązki kierującego zespołem 

`

Informacja z raportów na stacji. 

1105. Pole w BHP

| Znakowanie obiektów

Oznakowanie zasięgów  stref ochronnych (zgodnie z zapisami  
§ 10 ust.3 pkt 4 rozporządzenia z Dz.U. 2016 poz. 950) 

nie jest wymagane, jeżeli dostęp do źródeł i miejsc 
narażenia został ograniczony ze względu na inne zagrożenia

Ograniczenie dostępu może być ustanowione na granicy 
ruchu elektrycznego. 
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1115. Pole w BHP

| Znakowanie obiektów

1125. Pole w BHP

| Środki ochronne – prąd kontaktowy (limit GPO)

W przypadku konieczności dotykania elementów metalowych w strefach ochronnych, należy 
stosować rękawice robocze (nie elektroizolacyjne), celem ograniczenia prądu kontaktowego. 
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1135. Pole w BHP

| Podsumowanie 
podstawowych elementów ochrony przed narażeniem na pole elektromagnetyczne w PSE S.A. 

Stosując ujednolicone zasady ochrony, wszyscy pracownicy potencjalnie narażeni na pola 
elektromagnetyczne  są:

informowani o występującym narażeniu na pole elektromagnetyczne,

poddawani profilaktycznym badaniom lekarskim w ramach medycyny pracy 
w zakresie wynikającym z zaistniałego narażenia, 

szkoleni z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy pracach związanych 
z narażeniem na pole elektromagnetyczne,

objęci organizacją pracy która zapewnia, gdy jest to konieczne, warunki ekspozycji tymczasowej. 
Środki ochronne przed narażeniem na limity IPN

Wyznaczenie stref ochronnych na granicy ruchu elektrycznego.

Wprowadzenie organizacji pracy zapewniającej narażenie tymczasowe. 
Środki ochronne przed narażeniem na limity GPO

W przypadku konieczności dotykania elementów metalowych w strefach ochronnych, należy 
stosować rękawice robocze (nie elektroizolacyjne), celem ograniczenia prądu kontaktowego. 

Dziękujemy za uwagę!
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