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Ocena poziomu pola elektrycznego
od urz¹dzeñ pracuj¹cych w zakresie czêstotliwo ci
radiowych i ich wp³yw na rodowisko pracy 

Na podstawie badañ i pomiarów pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez najczê ciej spotykane 
urz¹dzenia pracuj¹ce w zakresie czêstotliwo ci 0,3 – 3000 MHz przedstawiono analizê poziomu natê¿eñ 
sk³adowej elektrycznej wystêpuj¹cej w otoczeniu ponad 140 urz¹dzeñ  i na stanowiskach pracowników. 
Analizowano równie¿ zasiêgi stref ochronnych i krotno æ przekroczenia NDN. Wykazano, ¿e istnieje du¿a 
grupa urz¹dzeñ, których stosowanie wymaga od pracodawców podjêcia skutecznych dzia³añ obni¿aj¹cych 
poziom ekspozycji na pola elektromagnetyczne. Do urz¹dzeñ tych nale¿¹ aparaty elektrochirurgiczne (natê-
¿enie pola E do 1000 V/m przy urz¹dzeniu, NDN przekroczony 1,3-krotnie na stanowisku pracownika), dia-
termie krótko- i mikrofalowe (odpowiednio: natê¿enie pola E do 1000 V/m, NDN przekroczony 11-krotnie) 
oraz zgrzewarki dielektryczne wysokiej czêstotliwo ci (odpowiednio: natê¿enie pola E do 850 V/m, NDN 
przekroczony 12-krotnie). W opracowaniu zwrócono uwagê na istnienie du¿ej grupy urz¹dzeñ znajduj¹cych 
siê poza rejestrem inspekcji sanitarnej, stosowanych g³ównie w ma³ych przedsiêbiorstwach. Podkre lono 
fakt braku kontroli ekspozycji pracowników wykonuj¹cych prace remontowe i konserwacyjne w zasiêgu 
wystêpowania pola elektromagnetycznego, zatrudnianych na podstawie umów z firmami zewnêtrznymi 
oraz na umowê-zlecenie. Z uwagi na rozpoczêcie prac zwi¹zanych z transpozycj¹ dyrektywy „polowej” do 
przepisów krajowych rezultaty przedstawionej analizy mog¹ zostaæ praktycznie wykorzystane. 
S³owa kluczowe: pole elektryczne, natê¿enie sk³adowej elektrycznej, zasiêgi stref ochronnych, czêstotli-
wo æ 0,3 – 3000 MHz

Assessment of the level intensity of the electric field from devices operating in the radio frequency range and 
their impact on the work environment
Results of studies and measurements of the electromagnetic field (EMF) produced by the most common devices operating 
in the frequency range 0.3 – 3000 MHz were analysed to determine the level of intensity of the electrical component in 
over 140 facilities in general and at individual workstations in particular. The limits of the protective zones and the extent 
to which the maximum admissible intensity (MAI) values had been exceeded were also analysed. It has been shown that 
there are numerous devices, the use of which requires employers to take effective measures to lower the levels of exposure 
to EMF. These devices include electrosurgical units (electric field intensity up to 1000 V/m at the unit, which is 1.3 higher 
than the MAI value at the operator’s workstation), short- and microwave diathermy units (electric field intensity up to 
1000 V/m, MAI value exceeded 11 times ) and high-frequency dielectric welding (electric field intensity up to 850 V/m, 
MAI value exceeded 12 times). The authors have stressed that there are numerous devices not included in the sanitary 
inspection register, used primarily in small businesses. Another important issue is that the exposure of workers performing 
third-party-contracted repair and maintenance work at locations affected by EMF are not included in any system of EMF 
monitoring. Considering the recent start of work on adapting the EMF Directive to national regulations, the results of this 
analysis can be used in practice.
Keywords: electric field, intensity of the electrical component, limits of the protective zones, frequency range 0.3 - 3000 MHz
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Wprowadzenie
W ostatnich latach uwaga ekspertów zaj-

muj¹cych siê ochron¹ cz³owieka przed polami 
elektromagnetycznymi 0 Hz – 300 GHz koncen-
truje siê g³ównie na oddzia³ywaniu na ludno æ pól 
o czêstotliwo ciach radiowych (30 kHz – 50 GHz), 
wykorzystywanych w urz¹dzeniach nowoczesnych 
technologii, m.in. w ³¹czno ci bezprzewodowej. 
Natomiast problemy zwi¹zane z bezpieczeñstwem 
pracy osób zatrudnionych przy stosowaniu, produk-
cji, kontroli i konserwacji urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych 
takie pola znalaz³y siê na dalszym planie.

W koñcu czerwca 2013 r. zosta³ opublikowany 
tekst dyrektywy szczegó³owej 2013/35/UE, doty-
cz¹cej minimalnych wymagañ w zakresie ochrony 
zdrowia i bezpieczeñstwa pracowników w polach 
elektromagnetycznych [1]. W Polsce od ponad 40 
lat funkcjonuje system kontroli ekspozycji na pola 
elektromagnetyczne w rodowisku pracy [2], którego 
podstaw¹ jest kodeks pracy i przepisy wykonawcze 
do niego: rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki 
Spo³ecznej w sprawie najwy¿szych dopuszczalnych 
stê¿eñ i natê¿eñ czynników szkodliwych dla zdrowia 
w rodowisku pracy [3] i rozporz¹dzenie Ministra 
Zdrowia w sprawie badañ i pomiarów czynników szko-
dliwych dla zdrowia w rodowisku pracy [4]. W celu 
ochrony pracowników pracuj¹cych w pobli¿u urz¹dzeñ 
i instalacji wytwarzaj¹cych pola elektromagnetyczne 
prowadzone s¹ rutynowe pomiary kontrolne rozk³adu 
natê¿enia pola elektrycznego (E) i magnetycznego (H) 
w ich otoczeniu, który charakteryzowany jest za po-
moc¹ wyznaczenia zasiêgów stref ochronnych: po-
redniej, zagro¿enia i niebezpiecznej oraz okre lenie 

tzw. wska nika ekspozycji pracownika (W). Warto æ 
E lub H rozgraniczaj¹ca strefê po redni¹ od strefy 
zagro¿enia, gdzie pracownicy mog¹ przebywaæ 
w ci¹gu 8-godzinnego dnia pracy, zosta³a nazwana 
najwy¿szym dopuszczalnym natê¿eniem pola (NDN).

Przyjête w praktyce rozwi¹zania (wprowadzenie 
stref ochronnych, kwalifikacja wielko ci ekspozycji 
na podstawie wska nika ekspozycji) stanowi¹ 
sprawdzony model, który mo¿e byæ na ladowany 
przez inne kraje. Nowa dyrektywa wprowadza dwa 
poziomy warto ci E i H, definiowane przez pojêcia 
górnego i dolnego interwencyjnego poziomu nara-
¿enia (IPNg i IPNd). W szczególno ci, wystêpuj¹ ró¿-
nice miêdzy wymogami dyrektywy a przepisami kra-
jowymi w sposobie ustalania rzeczywistych warto ci 
natê¿eñ pola E i H oddzia³uj¹cego na pracownika: 
u rednianie w czasie mierzonej warto ci skutecznej, 
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maksymalnej oddzia³uj¹cej na pracownika – wed³ug 
dyrektywy, w porównaniu z maksymaln¹ w czasie 
chwilow¹ warto ci¹ skuteczn¹ oddzia³uj¹c¹ w miej-
scu odpowiadaj¹cym osi tu³owia pracownika – wg 
wymogów krajowych. Interesuj¹cy bêdzie zatem 
przegl¹d danych o ród³ach pól elektromagnetycz-
nych i ich wp³ywie na warunki rodowiska pracy 
w przededniu przygotowañ do transpozycji wymo-
gów wspomnianej dyrektywy do prawa krajowego, 
co musi siê staæ przed 1 lipca 2016 roku [1].

Aby oceniæ nara¿enie pracowników na pola 
elektromagnetyczne w rodowisku pracy z powodu 
stosowania emituj¹cych je urz¹dzeñ, nale¿y porównaæ 
zmierzone warto ci natê¿enia pola elektrycznego i/lub 
magnetycznego wystêpuj¹ce w miejscach przebywa-
nia pracownika z warto ciami granicznymi (NDN lub 
IPN), a nastêpnie ustaliæ efektywny czas nara¿enia 
(w strefie zagro¿enia – ze wzglêdu na polskie przepisy 
bhp, lub u rednianie w czasie – ze wzglêdu na dyrekty-
wê). Ustala siê te¿ poziom natê¿enia pola w obszarze 
otaczaj¹cym badane urz¹dzenie w celu ustalenia zasiê-
gów stref ochronnych (zarówno ze wzglêdu na ustale-
nia w przepisach krajowych jak i dyrektywy). Postêpo-
wanie to jest zgodne z wymaganiami przepisów prawa 
pracy i polskimi normami [5, 6] i pozwala okre liæ obszar 
wystêpowania pola elektromagnetycznego, w którym 
mog¹ przebywaæ tylko przeszkoleni pracownicy o nad-
zorowanym stanie zdrowia (dotyczy wiêc ekspozycji 
zawodowej), a tym samym okre la wp³yw badanego 
urz¹dzenia na warunki pracy. Krotno æ przekroczenia 
warto ci NDN na stanowisku pracownika umo¿liwia 
ocenê potencjalnego zagro¿enia zdrowia wskutek 
oddzia³ywania pola.

W celu zasygnalizowania potrzeb w zakresie 
przystosowania siê do wymogów dyrektywy przez 
pracodawców przeprowadzona zosta³a analiza do-
stêpnych danych z badañ i pomiarów pól elektroma-

gnetycznych realizowanych w Pracowni Zagro¿eñ 
Elektromagnetycznych Instytutu Medycyny Pracy 
w £odzi (IMP) od urz¹dzeñ pracuj¹cych w zakre-
sie czêstotliwo ci 0,3 – 3000 MHz oraz danych 
statystycznych uzyskanych w ramach wspó³pracy 
z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Sanitarn¹ [7].

Przedstawione informacje mog¹ byæ przydatne 
w pracach zwi¹zanych z transpozycj¹ przepisów UE 
do prawa krajowego. Nie mniej istotna bêdzie noweliza-
cja krajowych przepisów o NDN, zmierzaj¹ca do ich har-
monizacji z wymaganiami dyrektywy 2013/35/UE. 
Mo¿na w tym celu wykorzystaæ dokumentacjê nowe-
lizacji harmonizuj¹cej dopuszczalny poziom ekspozycji 
pracowników przygotowan¹ w 2007 roku do pierwszej 
dyrektywy, tzw. polowej, tj. 2004/40/UE wycofanej 
w 2013 r. [8], po wprowadzeniu niezbêdnych korekt, 
uwzglêdniaj¹cych wprowadzenie nowych kryteriów 
oceny ekspozycji i zwi¹zanej z tym terminologii.

Czêsto spotykane ród³a
pól elektromagnetycznych 
czêstotliwo ci radiowych (0,3 – 3000 MHz) 
i ocena poziomu pola E w ich otoczeniu

Analizê wybranych parametrów charakteryzuj¹-
cych nara¿enie na pola elektromagnetyczne, takich 
jak natê¿enie pola E w otoczeniu badanego urz¹-
dzenia oraz na na stanowisku pracownika, zasiêg 
stref ochronnych, czy krotno æ NDN na stanowisku 
pracownika prowadzono w wybranych dzia³ach 
gospodarki, w których najczê ciej stosowane 
s¹ ród³a pól czêstotliwo ci radiowych, tj. w ochro-
nie zdrowia, przemy le, nauce i radiokomunikacji. 
W radiokomunikacji analizowano tylko natê¿enia 
pola E pochodz¹cego od obiektów instalowanych 
na dachach budynków a wiêc ma³ych i rednich 
mocy. Wyniki pomiarów obarczone s¹ b³êdem, 

którego wielko æ zale¿y od zastosowanej aparatury 
pomiarowej. Rozszerzona niepewno æ pomiarowa 
obliczona ze wspó³czynnikiem k = 2 wynosi 8 – 19%. 
Wyniki analizy zestawiono w tabeli powy¿ej.

Ocena poziomu nara¿enia w miejscach 
dostêpnych dla pracowników 
na podstawie bazy danych o ród³ach 
pól elektromagnetycznych 
wed³ug druku statystycznego MZ-52

Po analizie wybranych parametrów przyszed³ 
czas na analizê informacji zawartej w dokumencie 
druk statystyczny MZ-52, dotycz¹cym ochrony przed 
polami elektromagnetycznymi 0 Hz – 300 GHz za rok 
2006 (opracowywanym z upowa¿nienia G³ównego 
Inspektora Sanitarnego pod nadzorem IMP do 2007 
roku [9]). Zgromadzone tam dane opracowane 
zosta³y przez IMP, przy wspó³udziale stacji sanitarno – 
epidemiologicznych i dotycz¹ ponad 20 tys. urz¹dzeñ, 
bez uwzglêdnienia stacji bazowych telefonii komór-
kowej (BTS) i krajowego systemu sieci przesy³owych 
energetyki (czêstotliwo æ przemys³owa 50 Hz).

Wed³ug tego dokumentu 26% wszystkich 
zarejestrowanych urz¹dzeñ stanowi¹ urz¹dzenia sto-
sowane w radiokomunikacji rozsiewczej i ³¹czno ci, 
27% to urz¹dzenia stosowane w przemy le, a 44% 
– w ochronie zdrowia. Przy stosowaniu tych urz¹dzeñ 
zatrudnionych by³o 35 tys. pracowników, w tym 77% 
w ochronie zdrowia, a tylko 6,6% w radiokomuni-
kacji i ³¹czno ci. Przeprowadzona analiza wska nika 
ekspozycji zawodowej W wykaza³a, ¿e w odniesieniu 
do 10% stanowisk pracy zawiera³ siê on w przedziale 
0,5 – 1, a w ok. 1,2% przekracza³ warto æ 1, co w tym 
przypadku oznacza, ¿e taki odsetek pracowników 
podlega ekspozycji nadmiernej lub niebezpiecznej 
na pola elektromagnetyczne. Najwy¿szy poziom 

Tabela. Parametry nara¿enia na pola elektromagnetyczne czêstotliwo ci radiowych przy wybranych urz¹dzeniach eksploatowanych w ró¿nych dzia³ach gospodarki
Table. Parameters of exposure to radio frequency electromagnetic fields from selected devices operating in different sectors of the  national economy

Rodzaj urz¹dzenia
Zakres czêstotliwo ci emi-

towanego pola elektromag-
-netycznego

[MHz]

Ilo æ urz¹dzeñ 
objêtych bada-

niami

Natê¿enie pola elektrycznego
E [V/m]

Maksymalny zasiêg stref 
ochronnych

n,z,p*

[m]

Maksymalna krot-
no æ przekroczenia 
NDN na stanowisku 

pracownikaprzy urz¹dzeniu na stanowisku 
pracownika

Ochrona zdrowia

Aparat do elektrochirurgii 0,33 - 1,76 23 60 - 1000 40 - 400 -; 1,0; 1,3 4

Diatermia krótkofalowa 27,12 46 30 - 1000 3 - 220 1,2; 2,7; 2,9 11
Diatermia mikrofalowa 2450 1 213 160 0,2; 1,7; 4,0 8

Przemys³
Prasa wielkiej czêstotliwo ci 27,12 29 10 - 200 4,3 - 56 -; 2,0; 10,0 2,8
Zgrzewarka dielektryczna 27,12 16 90 - 850 23 - 240 0,6; 2,0; 4,2 12 

Nauka
Urz¹dzenia do obróbki 
plazmowej (prototypy) 
Nadajniki do odpalania 

³adunków wybuchowych 
i transmisji danych 

(prototypy)**
 Suszarki mikrofalowe

(prototypy)

13,56

170

2450

6 88 - 560 12 - 67 1,5; 10,0; 22,0 3,4

Radiokomunikacja
Anteny radiowe ultrakrótkofa-

lowe (UKF FM) 89 - 108 8 Brak danych 2,5 - 83 -; +; + 4,2

Anteny stacji bazowych 
telefonii komórkowej

800; 900
1800; 1900; 2100 7 Brak danych 2,5 - 27,5 -;  +;+ 1,4

*n – strefa niebezpieczna, z – strefa zagro¿enia,  p – strefa po rednia (okre lone wg [3])
** - w górnictwie
- brak wystêpowania danej strefy ochronnej
+  wystêpowanie strefy ochronnej, której zasiêgu nie okre lono
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W ochronie zdrowia analiz¹ szczegó³ow¹ objêto 70 urz¹dzeñ medycznych – 23 
aparaty do elektrochirurgii i 46 fizykoterapeutycznych diatermii krótkofalowych oraz  1 
diatermiê mikrofalow¹. Najwy¿sze zmierzone warto ci natê¿enia pola E w otoczeniu 23 
aparatów do elektrochirurgii wynosi³y 60 – 1000 V/m, a na stanowisku chirurga operatora 
35 – 400 V/m. Strefa niebezpieczna nie wystêpowa³a. Zasiêg strefy zagro¿enia wynosi³ 
0,2 – 1 m a po redniej 0,3 – 1,3 m i nie przekracza³ granic sal zabiegowych. Krotno æ 
przekroczenia NDN wynosi³a 1,1 – 4. 

Najwy¿sze zmierzone warto ci natê¿enia pola E w otoczeniu 46 aparatów do diatermii 
krótkofalowej wynosi³y 30 – 1000 V/m, a na stanowisku fizjoterapeuty 3 – 220 V/m. 
Zasiêg wystêpowania strefy niebezpiecznej wynosi³ od jej braku do 1,2 m. Zasiêg strefy 
zagro¿enia wynosi³ 0,3 – 2,7 m, a po redniej 0,6 – 4 m. W 35% badanych przypadków 
strefa ochronna wystêpowa³a poza kabin¹ zabiegow¹ czy pomieszczeniem, w którym 
pracowa³a diatermia. Krotno æ przekroczenia NDN wynosi³a 1,1 – 11. W pomiarach 
rutynowych oceniano tylko 1 diatermiê mikrofalow¹, w otoczeniu której stwierdzono 
wystêpowanie stref ochronnych: niebezpiecznej na odleg³o æ do 0,2 m, zagro¿enia do 
1,7 m i po redniej do 4 m. Strefa po rednia obejmowa³a swoim zasiêgiem s¹siednie kabiny 
i korytarz. Krotno æ przekroczenia NDN wynosi³a 8.

W przemy le analiz¹ szczegó³ow¹ objêto 50 urz¹dzeñ, w tym 29 pras wielkiej czê-
stotliwo ci (urz¹dzenia stosowane w przemy le drzewnym, papierniczym, tekstylnym 
do usuwania we wsadzie sta³ym p³ynów lub wody, tu w przemy le samochodowym do 
suszenia elementów wyg³uszaj¹cych do samochodów) i 16 zgrzewarek dielektrycznych 
(urz¹dzenia z generatorem wysokiej czêstotliwo ci stosowane do zgrzewania wyrobów 
z folii termoplastycznych). 

Najwy¿sze zmierzone warto ci natê¿enia pola E w otoczeniu 29 pras w.cz. wynosi³y 
10 – 200 V/m, a na stanowisku operatora 4,3 – 56 V/m. Strefa niebezpieczna nie wystê-
powa³a. Zasiêg strefy zagro¿enia wynosi³ 0,2 – 2 m, a po redniej 0,5 – 10,5 m. W 25% 
przypadków strefa ochronna wystêpowa³a poza wydzielon¹ czê ci¹ hali z prasami w.cz. 
Strefy od poszczególnych urz¹dzeñ nak³ada³y siê, obejmuj¹c równie¿ swoim zasiêgiem inne 
urz¹dzenia niebêd¹ce ród³em silnych pól elektromagnetycznych. Krotno æ przekroczenia 
NDN wynosi³a 1,2 – 2,8. 

Najwy¿sze zmierzone warto ci natê¿enia pola E w otoczeniu 16 zgrzewarek die-
lektrycznych wynosi³y 90 – 850 V/m, a na stanowisku operatora 23 – 240 V/m. Zasiêg 
wystêpowania strefy niebezpiecznej wynosi³ od jej braku do 0,6 m. Zasiêg strefy zagro-
¿enia wynosi³ 0,7 – 2 m, a po redniej 1,0 – 4,2 m i nie przekracza³ granic hal zgrzewarek. 
Strefy pochodz¹ce od poszczególnych urz¹dzeñ nak³ada³y siê, obejmuj¹c równie¿ swoim 
zasiêgiem inne urz¹dzenia nie bêd¹ce ród³em silnych pól elektromagnetycznych. Krotno æ 
przekroczenia NDN wynosi³a 1,1 – 12.

W nauce analiz¹ szczegó³ow¹ objêto 6 urz¹dzeñ, w tym 4 prototypowe. Badano 
m.in. urz¹dzenia do obróbki cieplnej materia³ów tekstylnych w plazmie gazowej oraz do 
osuszania zabytkowych murów.

Najwy¿sze zmierzone warto ci natê¿enia pola E w otoczeniu urz¹dzeñ wynosi³y 88 – 560 
V/m, a na stanowisku operatora 12 – 67 V/m. Zasiêg strefy niebezpiecznej wynosi³ 0,4 – 1,5 m, stre-
fy zagro¿enia 0,4 – 10 m, a po redniej 0,6 – 22 m. Krotno æ przekroczenia NDN wynosi³a 2,2 – 3,4.

W radiokomunikacji analiz¹ szczegó³ow¹ objêto 15 obiektów nadawczych (radiowe, 
telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej i radiotelefoniczne), zainstalowanych 
na dachach budynków, na których wystêpowa³o pole elektromagnetyczne od anten 
nadawczych, dostêpne dla pracowników zwi¹zanych z ich obs³ug¹ (kontrola i bie¿¹ca 
konserwacja), ale i pracowników niezwi¹zanych z obs³ug¹ urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych 
pola elektromagnetyczne, wykonuj¹cymi prace remontowe i inne na dachach budynków.

Najwy¿sze zmierzone warto ci natê¿enia pola E w otoczeniu 8 radiowych anten 
nadawczych UKF FM wynosi³y 2,5 – 83 V/m w miejscu wykonywania pracy. Strefa niebez-
pieczna nie wystêpowa³a. W 4 analizowanych przypadkach wystêpowa³a strefa zagro¿enia, 
a w 5 – strefa po rednia. Krotno æ przekroczenia NDN wynosi³a od nieco powy¿ej 1 do 4,2.

Najwy¿sze zmierzone warto ci natê¿enia pola E w otoczeniu anten nadawczych 7 stacji 
bazowych telefonii komórkowej zainstalowanych na dachu budynków wynosi³y 2,5 – 27,5 
V/m w miejscu wykonywania pracy. Strefa niebezpieczna nie wystêpowa³a. W 1 anali-
zowanym przypadku wystêpowa³a strefa zagro¿enia, a w 4 przypadkach wystêpowa³a 
strefa po rednia. Zasiêgi stref ochronnych okre lano tylko opisowo, np. na wymienionych 
podestach, do krawêdzi dachu itp. Krotno æ przekroczenia NDN wynosi³a 1,4.

Analizowane obiekty nadawcze zaliczane s¹ do ma³ej i redniej mocy i w praktyce s¹ 
s³abo kontrolowane pod wzglêdem nara¿enia pracowników na pola elektromagnetyczne. 
Najwiêksze nara¿enia pracowników radiokomunikacji wystêpuj¹ przy pracach na masz-
tach obiektów wieloprogramowych du¿ej mocy i tu nadzór jest prowadzony. O wielko ci 
poziomów natê¿enia pola elektrycznego w sytuacji prac na jednym z wysokich masztów 
obiektu wieloprogramowego mog¹ daæ pogl¹d nastêpuj¹ce dane: tylko przej cie wewn¹trz 
systemów antenowych (UKF – moc z nadajnika 24 kW, TV – moc z nadajnika 80 kW) 
wi¹¿e siê z nara¿eniem pracownika na bardzo silne pola elektryczne. Na podestach we-
wn¹trz systemu anten ultrakrótkofalowych (UKF) warto ci natê¿enia pola elektrycznego 
dochodzi³y do 180 V/m, a na tarasie pod anten¹ telewizyjn¹ (doprowadzana moc z dwóch 
nadajników o zakresach czêstotliwo ci 535,25 MHz i 615,25 MHz dla wizji) do 148 V/m 
i odpowiada³y strefie zagro¿enia. Przy tego typu pracach istnieje mo¿liwo æ ekspozycji 
nadmiernej (wska nik ekspozycji W > 1) z uwagi na efektywny czas przebywania w polu 
elektrycznym o warto ciach ze strefy zagro¿enia. Dopuszczalny czas ekspozycji w polu 
elektrycznym o wymienionych warto ciach natê¿enia wynosi odpowiednio 6 i 9 min.

ekspozycji na pola elektromagnetyczne obejmu-
je pracowników zatrudnionych przy aparatach 
do elektrochirurgii, diatermiach, urz¹dzeniach MRI, 
a tak¿e przy urz¹dzeniach do hartowania, iskier-
nikach i zgrzewarkach (ró¿nych typów i zakresów 
czêstotliwo ci pracy).

Zebrane dane nie obejmuj¹ wszystkich urz¹dzeñ 
bêd¹cych ród³em pola elektromagnetycznego eks-
ploatowanych na terenie kraju, poniewa¿ dotycz¹ 
tylko tych, które pracodawcy wiadomi zagro¿enia 
podali do oceny. Istnieje du¿a grupa urz¹dzeñ poza 
rejestrem, g³ównie w ma³ych przedsiêbiorstwach, 
gdzie brak takiej wiadomo ci. Równie¿ liczba 
pracowników eksponowanych na pola elektroma-
gnetyczne jest zani¿ona, a szczególnie pomijani 
s¹ tu pracownicy ekip remontowych i konserwacji, 
zatrudniani z tzw. firm zewnêtrznych, a tak¿e licz-
na rzesza pracowników wykonuj¹cych czynno ci 
na podstawie tzw. pozakodeksowych form zatrud-
nienia (jak umowa-zlecenie i samozatrudnienie).

Podsumowanie
Ochrona pracowników eksponowanych na pola 

elektromagnetyczne w rodowisku pracy jest ci¹gle 
wa¿nym problemem, mimo ogromnego postêpu 
zarówno w konstrukcji, jak i ekranowaniu wytwa-
rzaj¹cych je urz¹dzeñ. Dzia³ania nadzorczo-kon-
trolne w tym zakresie prowadz¹ m.in. Inspekcja 
Sanitarna oraz Inspekcja Pracy, koncentruj¹c siê 
na bezpiecznym wykonywania pracy i wp³ywie pól 
elektromagnetycznych na zdrowie pracowników. 
Szkoleniami za , zarówno pracowników, jak i pra-
codawców zajmuj¹ siê wyspecjalizowane firmy.

W dalszym ci¹gu istnieje wiele urz¹dzeñ, przy 
których praca zwi¹zana jest z du¿ym zagro¿eniem 
wynikaj¹cym z ekspozycji na najsilniejsze pola, a na-
le¿¹ do nich niezmiennie od lat: diatermie krótko-

falowe, mikrofalowe oraz zgrzewarki dielektryczne, 
suszarki i prasy wysokiej czêstotliwo ci. Niebez-
pieczne s¹ równie¿ prace w pobli¿u anten nadaw-
czych stosowanych w radiokomunikacji rozsiewczej 
i stacjach bazowych telefonii komórkowych.
W przypadku tych ostatnich urz¹dzeñ prace w po-
bli¿u czynnych anten s¹ te¿ s³abo kontrolowane.

Zaniedbanym problemem s¹ warunki pracy w ga-
stronomii (kuchenki mikrofalowe), gdzie w przypad-
ku ma³ych pomieszczeñ z kilkoma zainstalowanymi 
kuchenkami mikrofalowymi przekroczone s¹ limity 
dopuszczalnej ekspozycji zawodowej, a osoby tam 
pracuj¹ce nie s¹ traktowane jak pracownicy za-
trudnieni przy ród³ach pól elektromagnetycznych. 
W takich sytuacjach stwierdzono wystêpowanie 
pola elektromagnetycznego o warto ciach natê¿enia 
przekraczaj¹cych 7-krotnie NDN.

Uzyskane dane dotycz¹ce poziomów nad-
miernej i niepo¿¹danej ekspozycji na pola elek-
tromagnetyczne w rodowisku pracy wiadcz¹ 
o potrzebie redukcji poziomów natê¿enia, zarówno 
w otoczeniu urz¹dzeñ, jak i na stanowiskach pra-
cowników. Wydaje siê zasadne, aby po³o¿yæ nacisk 
na pracodawców, którzy powinni byæ zobowi¹zani 
do wyeliminowania lub ograniczenia do minimum 
zagro¿enia polami elektromagnetycznymi w miej-
scach dostêpnych dla pracowników za pomoc¹ 
rodków technicznych i organizacyjnych. Wa¿ne 

jest te¿ eliminowanie stref ochronnych obejmuj¹-
cych swoim zasiêgiem stanowiska pracowników 
niezwi¹zanych zawodowo z obs³ug¹ urz¹dzeñ 
wytwarzaj¹cych silne pola elektromagnetyczne.
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