
Załącznik do rozporządzenia 
Ministra Klimatu
z dnia ... (poz. ...)

METODY WYKONYWANIA POMIARÓW POZIOMÓW PÓL 

ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU DLA POSZCZEGÓLNYCH 

ZAKRESÓW CZĘSTOTLIWOŚCI I METODY WYZNACZANIA POZIOMÓW PÓL 

ELEKTROMAGNETYCZNYCH, JEŻELI W ŚRODOWISKU WYSTĘPUJĄ POLA 

ELEKTROMAGNETYCZNE Z RÓŻNYCH ZAKRESÓW CZĘSTOTLIWOŚCI

1. Sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 

środowisku dokonuje się metodą pomiaru pól elektromagnetycznych na terenach 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz w miejscach dostępnych dla ludności.

2. Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 

dokonuje się porównując wyniki pomiarów w poszczególnych zakresach częstotliwości z 

wartościami dopuszczalnymi parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych, określonymi 

na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

3. Do pomiarów pola elektromagnetycznego w otoczeniu linii elektroenergetycznej 

stosuje się wymagania normy PN-EN 62110:2010 „Poziomy pola elektrycznego i 

magnetycznego wytwarzanego przez systemy energetyczne prądu zmiennego - Procedury 

pomiaru w odniesieniu do ekspozycji ludności”.

4. Do pomiarów pola elektromagnetycznego w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 

stosuje się wymagania normy PN-EN 62232:2018-01 „Wyznaczanie natężenia pola RF, 

gęstości mocy i SAR w otoczeniu radiokomunikacyjnych stacji bazowych dla oceny poziomu 

ekspozycji człowieka w zakresie wyznaczenia natężenia pola RF i gęstości mocy w otoczeniu 

radiokomunikacyjnych stacji bazowych dla oceny poziomu ekspozycji człowieka”.

5. Do wyznaczania poziomów pól elektromagnetycznych, jeżeli w środowisku występują 

pola elektromagnetyczne z różnych zakresów częstotliwości określonych na podstawie art. 122 

ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska, wykorzystuje się pomiary wartości skutecznej 
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natężenia pola elektrycznego, E w V/m, i wartości skutecznej natężenia pola magnetycznego, 

H w A/m wykonywane: 

1) miernikiem o stałej czułości w zakresie częstotliwości obejmującym łącznie 

częstotliwości pola elektromagnetycznego emitowanego przez wszystkie instalacje.

W ramach pomiarów szerokopasmowych określa się w badanym zakresie częstotliwości 

wartości wskaźnikowe WTE i WTH dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową lub WME i WMH dla miejsc dostępnych dla ludności, odpowiednio dla 

składowej elektrycznej i magnetycznej, określonych dla danego zakresu częstotliwości 

poprzez zależności:

, ,𝑊𝑇𝐸 =
𝐸

min (𝑇𝐸𝑔𝑟) 𝑊𝑇𝐻 =
𝐻

min (𝑇𝐻𝑔𝑟)

, 𝑊𝑀𝐸 =
𝐸

min (𝑀𝐸𝑔𝑟) 𝑊𝑀𝐻 =
𝐻

min (𝑀𝐻𝑔𝑟)

gdzie:

WTE, WTH – wartości wskaźnikowe poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych 

dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową odpowiednio dla składowej 

elektrycznej i magnetycznej pola;

WME, WMH – wartości wskaźnikowe poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych 

dla miejsc dostępnych dla ludności odpowiednio dla składowej elektrycznej i 

magnetycznej pola;

E, H – maksymalne skuteczne wartości zmierzone odpowiednio natężenia pola 

elektrycznego, E w V/m, natężenia pola magnetycznego, H w A/m,

min(TEgr), min(THgr) – najniższe wartości dopuszczalne odpowiednio składowej 

elektrycznej i magnetycznej pola określone dla objętego pomiarami zakresu 

częstotliwości dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,

min(MEgr), min(MHgr) – najniższe wartości dopuszczalne odpowiednio składowej 

elektrycznej i magnetycznej pola określone dla objętego pomiarami zakresu 

częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności.

2) miernikiem z sondą szerokopasmową o kształtowanej, odpowiadającej parametrom 

fizycznym określonym dla poszczególnych zakresów częstotliwości określonych na 

podstawie art. 122. pkt. 1 POŚ, charakterystyce częstotliwościowej;

W przypadku sond pomiarowych o kształtowanej charakterystyce częstotliwościowej, 

jako właściwą wartość WTE, WTH, WME, WMH określoną w ust. 1) należy przyjąć 
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maksymalny wynik uzyskany z pomiaru odniesiony do 100% jako jedności, dla całego 

ocenianego zakresu częstotliwości.

3) miernikiem selektywnym, bądź miernikiem z sondą szerokopasmową wykonywane dla 

każdej częstotliwości niezależnie.

Jeżeli w środowisku występują pola elektromagnetyczne strefy dalekiej z różnych 

częstotliwości fi, sprawdzenia dotrzymania poziomów dopuszczalnych, dokonuje się 

przez odniesienie do wartości wskaźnikowych WTE, WTH, WME, WMH określonych w 

ust. 1), oddzielnie dla zakresów częstotliwości do 100 kHz i powyżej 100 kHz przez 

zależności:

a) w zakresie częstotliwości do 100 kHz:

, ,𝑊𝑇𝐸 = ∑𝑖
𝐸(𝑓𝑖)
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b) w zakresie częstotliwości powyżej 100 kHz:
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gdzie:

E(fi), H(fi) – maksymalne skuteczne wartości zmierzone odpowiednio natężenia pola 

elektrycznego, E w V/m i natężenia pola magnetycznego, H w A/m dla częstotliwości fi;

TEgr(fi), THgr(fi) – wartości poziomów dopuszczalnych pola elektromagnetycznego dla 

częstotliwości fi określone na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

– Prawo ochrony środowiska dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

MEgr(fi), MHgr(fi) – wartości poziomów dopuszczalnych pola elektromagnetycznego dla 

częstotliwości fi określone na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

– Prawo ochrony środowiska dla miejsc dostępnych dla ludności.
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6. W ocenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 

środowisku należy uwzględnić wszystkie instalacje, które mogą mieć wpływ na poziom pola 

elektromagnetycznego w ocenianym terenie. Pomiary pola elektromagnetycznego w 

środowisku wykonuje się w sposób umożliwiający ocenę dotrzymania dopuszczalnych 

poziomów pola elektromagnetycznego i ewentualne wyznaczenie granic obszarów 

ograniczonego użytkowania (w szczególności ze względu na wymagania kompatybilności 

elektromagnetycznej), uwzględniając wszystkie możliwe konfiguracje jednoczesnej pracy 

instalacji, które mogą mieć wpływ na dotrzymanie poziomów dopuszczalnych na ocenianym 

terenie.

7. W ocenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 

środowisku należy udokumentować: rozpoznanie obszaru pomiarowego, uwzględniające 

sposób ukształtowania i zagospodarowania terenu, na którym oceniana jest zgodność oraz dane 

techniczne instalacji emitującej pole elektromagnetyczne, w szczególności: obciążenia 

znamionowe, moce znamionowe, główne kierunki i kąty pochylenia osi promieniowania, 

wysokości zainstalowania i częstotliwości pracy wszystkich instalacji, które mogą mieć wpływ 

na ocenę dotrzymania poziomów dopuszczalnych.

8. Wartości wskaźnikowe opisane w pkt. 5, stosowane do sprawdzenia dotrzymania 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wyznacza się 

uwzględniając:

1) wyniki bezkierunkowych pomiarów skutecznego natężenia pola elektrycznego, w V/m, i 

skutecznego natężenia pola magnetycznego w A/m,

2) rozszerzoną niepewność pomiaru U (dla współczynnika rozszerzenia k=2), dodaną do 

wartości zmierzonej,

3) współczynniki korekcyjne K, uwzględniające zróżnicowanie natężenia pola 

elektrycznego i magnetycznego w warunkach występujących podczas pomiarów i w 

warunkach najbardziej niekorzystnych z punktu widzenia oddziaływania na środowisko, 

w szczególności uwzględniające: maksymalne obciążenie, maksymalną moc możliwą do 

wyemitowania ze źródła, chwilową zmienność emisji pola w trakcie pomiarów, zmiany 

konfiguracji źródeł, zmiany kierunku promieniowania. 
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9. Poziomy dopuszczalne określone na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. – Prawo ochrony środowiska uznaje się za dotrzymane, w obszarze, w którym spełniony 

jest co najmniej jeden z warunków:

1) w wyniku sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych limitów, o którym mowa w pkt. 5, 

udokumentowano, że wszystkie wartości wskaźnikowe nie przekraczają wartości 1;

2) na podstawie wymagań określonych na podstawie art. 174 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy udokumentowano, że nie występuje tam pole elektromagnetyczne 

stref ochronnych,

3) wynik pomiaru miernikiem wartości skutecznej, o stałej czułości w paśmie częstotliwości 

obejmującym częstotliwości pola elektromagnetycznego emitowanego przez wszystkie 

instalacje radiokomunikacyjne, które mogą mieć wpływ na dotrzymanie poziomów 

dopuszczalnych na ocenianym terenie, z pominięciem wszystkich współczynników 

korekcyjnych oraz bez uwzględnienia rozszerzonej niepewności pomiaru, nie przekracza 

25% najniższej wartości dopuszczalnej określonej dla tego pasma w aktach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

- Prawo ochrony środowiska.
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