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Wstêp

DK\¸aXYNc\OU^caKO_\YZOT]UK?/NY^cMdéMKWSXSWKVXcMRacWKQKħYMR\YXcZ\KMYaXSU¸a
Z\dONLOdZYļ\ONXSWSSZYļ\ONXSWSdKQ\YŜOXSKWSOVOU^\YWKQXO^cMdXcWSTKUSKU^_KVXOZYV]USOZ\KaYZ\KMc
w tym zakresie, powsta³y na bazie europejskiej dyrektywy ramowej 89/391/EWG. W zwi¹zku z tym, wiele
a]Z¸VXcMRMOMRWKTé]^KaSKXOZ\dOdXSOZ\KMYNKaMYWacWKQKXSKdWSO\dKTéMONYYMR\YXcLOdZSOMdOħ]^aK
SdN\YaSKZ\KMYaXSU¸aXK\KŜYXcMRXKZYVKOVOU^\YWKQXO^cMdXO8KTS]^Y^XSOT]dO\¸ŜXSMO^YL\KUa:YV]MO
TONXYdXKMdXcMRacWKQKħNY]^Y]YaKXSKdK]KNYMR\YXc_Ŝc^UYaXSU¸aSWZVKX^¸aWONcMdXcMRNYSMR
SXNcaSN_KVXOTa\KŜVSaYļMSXKXSOZYŜéNKXOYNNdSKĥcaKXSOOVOU^\YWKQXO^cMdXO
Ponadto harmonizacja najwy¿szych dopuszczalnych natê¿eñ pola elektrycznego i magnetycznego (NDN
Z¸V OVOU^\YWKQXO^cMdXcMR p .d? X\  ZYd "!  d Nc\OU^caé ?/ acWKQK _]_XSýMSK
S]^Y^XOT\YdLSOŜXYļMSZYV]USMRSO_\YZOT]USMRVSWS^¸aZYVKWKQXO^cMdXOQYaZKļWSO72dD^OQY
ZYaYN_^\KX]ZYdcMTKacWKQKħNc\OU^cac?/WYŜO]ZYaYNYaKëdKY]^\dOXSOYMOXcXK\KŜOXSK
Z\KMYaXSU¸aXKZYVOWKQXO^cMdXOa^cWdKU\O]SOAacWKQKXSKMRNY^cMdéMcMRYMR\YXcZ\KMYaXSU¸a
aY^YMdOXS_Ś\¸NOĥZ¸VOVOU^\YWKQXO^cMdXcMRSXXcMRMdý]^Y^VSaYļMSXSOXKVOŜc]ZYNdSOaKë]SýS]^Y^XcMR
dWSKXa]U_^OUZVKXYaKXOTa \RK\WYXSdKMTSVSWS^¸a8.8dNc\OU^caé?/
S³owa kluczowe: zagro¿enia elektromagnetyczne, nara¿enie pracowników, prawo pracy

2K\WYXS]K^SYXYPObZY]_\OVSWS^]YP^RO]^\OXQ^RYPOVOM^\SMKXNWKQXO^SMPSOVNaS^R^RO\O[_S\OWOX^]YP
NS\OM^S`O/?
/_\YZOKXNS\OM^S`O?/YX^ROWSXSW_W\O[_S\OWOX^]YPaY\UO\]Z\Y^OM^SYXKQKSX]^NS\OM^KXNSXNS\OM^
electromagnetic hazards and current Polish labour law, both are based on the framework directive 89/391/EEC.
>RO\OPY\O\O[_S\OWOX^]\OQK\NSXQOWZVYcO\]YLVSQK^SYX]KSWON^YZ\Y^OM^ROKV^RKXN]KPO^cYPaY\UO\]ObZY]ON
to electromagnetic fields include many common aspects. The most essential differences include - in Poland it is
WS]]SXQ^ROMVOK\\O[_S\OWOX^PS^^ROZ\Y^OM^SYX\_VO]YPWONSMKVSWZVKX^_]O\]o^Y^ROS\SXNS`SN_KV]OX]S^S`S^c^Y
electromagnetic fields interaction.
Moreover, the harmonisation of exposure limits of the strength of electric and magnetic field (Polish J. of Law No
"!aS^R^RONS\OM^S`O/?\O[_S\ON^RK^^RO]SQXSPSMKX^NS`O\QOXMOLO^aOOX:YVS]RKXN/_\YZOKX
VSWS^]YPWKQXO^SMPSOVNSX^ROP\O[_OXMc\KXQO72daSVVLOOVSWSXK^ON3XMYX]O[_OXMO^RO^\KX]ZY]S^SYX
of the directive 2013/35/EU can cause the strengthening of evaluation of workers’ exposure to such magnetic
PSOVN]=SQXSPSMKX^MRKXQO]SX^RO\O[_S\OWOX^]\OQK\NSXQ^ROZ\Y^OM^SYXYPaY\UO\]SX^RO`SMSXS^cYP]Y_\MO]YP
OVOM^\YWKQXO^SMPSOVNYPY^RO\P\O[_OXMSO]K\OXY^ObZOM^ONLOMK_]OYP^RORK\WYXSdK^SYXYPObZY]_\OVSWS^]aS^R
the directive 2013/35/UE, which is going to be release in 2016.
5OcaY\N]$OVOM^\YWKQXO^SMRKdK\N]aY\UO\]oObZY]_\OVKLY_\VKa
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Pole elektryczne i pole magnetyczne, tworz¹ce pole elektromagnetyczne o czêstotliwoļMSddKU\O]_YN2dNY2d
^T    12d XKVOŜé NY MdcXXSU¸a
PSdcMdXcMRU^¸\cMRXKNWSO\XOYNNdSKĥcaKXSO
XK V_NdS S WK^O\SKVXO OVOWOX^c ļ\YNYaS]UK
WYŜO]ZYaYNYaKëdKQ\YŜOXSKdN\YaSKSLOdZSOMdOħ]^aKZ\KMYaXSU¸aK^KUŜOZYaKŜXO
straty materialne w przedsiêbiorstwie [1].
Pole elektromagnetyczne powstaje wskutek
wykorzystywania energii elektrycznej, w tym
w energetyce, procesach przemys³owych,
diagnostyce i terapii medycznej oraz telekomunikacji [2].
5V_MdYaOacWKQKXSKZ\KaKZ\KMcU^¸\cMR
MOVOWTO]^YMR\YXKZ\KMYaXSU¸aZ\dONdKQ\Y¿eniami elektromagnetycznymi, s¹ obecnie
w Unii Europejskiej definiowane w dyrektywie
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europej]USOT ?/ d NXSK   MdO\aMK  \
w sprawie minimalnych wymagañ w zakresie
YMR\YXcdN\YaSKSLOdZSOMdOħ]^aKNY^cMdécych nara¿enia pracowników na zagro¿enia
]ZYaYNYaKXOMdcXXSUKWSPSdcMdXcWSZYVKWS
elektromagnetycznymi) (dwudziesta dyrek^caK]dMdOQ¸ĥYaKa\Yd_WSOXS_K\^ _]^
Nc\OU^cac"##/A1S_MRcVKTéMKNc\OU^caýA/ [Dziennik Urzêdowy Unii
Europejskiej L 179/1, 2013]. Pañstwa cz³onkow]USO ZYaSXXc ^\KX]ZYXYaKë ZY]^KXYaSOXSK
^OTNc\OU^cacNYaĥK]XcMR]c]^OW¸aZ\KaK
pracy przed 1 lipca 2016 r. W zwi¹zku z tym
\¸aXSOŜa:YV]MO\YdZK^\caKXO]éNdSKĥKXSKVOgislacyjne, konieczne do wdro¿enia dyrektywy.
Bardzo istotnym elementem tego procesu s¹ prace analityczne, prowadzone pod
auspicjami Miêdzyresortowej Komisji ds.
Najwy¿szych Dopuszczalnych Stê¿eñ i Na^ýŜOħ -dcXXSU¸a =dUYNVSacMR NVK DN\YaSK
a Ļ\YNYaS]U_ :\KMc a MOV_ YMOXc ]Z¸TXYļMS
KU^_KVXcMR VSWS^¸a XK\KŜOXSK Z\KMYaXSU¸a

BIOELEKTROMAGNETYZM

na pola elektromagnetyczne z wymaganiami
Nc\OU^cac ?/ Y\Kd UYXSOMdXYļMS
ich nowelizacji. Prace te zosta³y uwieñczone
3 lipca br. przyjêciem przez Komisjê wniosku
NY WSXS]^\K aĥKļMSaOQY N] Z\KMc Y aZ\Ywadzenie zmian w za³¹czniku nr 2 do rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej
w sprawie wykazu najwy¿szych dopuszczalXcMR]^ýŜOħSXK^ýŜOħMdcXXSU¸a]dUYNVSacMR
NVKdN\YaSKaļ\YNYaS]U_Z\KMcNKVOTMc^YaKXOTKUY$\YdZY\déNdOXSO8.=8.8aMdýļMS
E. „Pola i promieniowanie elektromagnetyczne
ddKU\O]_Mdý]^Y^VSaYļMS2d12dnEG
Artyku³ prezentuje najistotniejsze wymagania polskiego i europejskiego systemu ochrony
Z\KMYaXSU¸a Z\dON dKQ\YŜOXSKWS OVOU^\YWKQXO^cMdXcWS ]^KXYaSéMO \KWc VSWS^¸a
nara¿enia, przygotowywanej nowelizacji NDN
Z¸VOVOU^\YWKQXO^cMdXcMR

System ochrony pracowników
przed zagro¿eniami
OVOU^\YWKQXO^cMdXcWS
Wymagania dyrektywy 2013/35/UE wynikaj¹ z dyrektywy ramowej 89/391/EWG [4],
wdro¿onych w Polsce ustaw¹ Kodeks pracy
i rozporz¹dzeniami wykonawczymi do niej.
Tworz¹ wiêc kompatybilne systemy ochrony
Z\KMYaXSU¸aZ\dONdKQ\YŜOXSKWSOVOU^\YWKQXO^cMdXcWS^KLOVKaU^¸\cMRVSWS^cXK\K¿enia pe³ni¹ kluczow¹ rolê, jednak stanowi¹
TONcXSOTONOXdOVOWOX^¸aAcWKQKXSKYL_
]c]^OW¸aYLOTW_TéZ\dONOa]dc]^USWdYLYaSédKXSOZ\KMYNKaM¸aNY^KUSMRNdSKĥKħTKU$
– okresowa identyfikacja i ocena zagro¿eñ
elektromagnetycznych w miejscu pracy
– zapewnienie poziomu nara¿eñ pracowniU¸aXSŜ]dOQYYN_]^KVYXcMRZ\KaXSOVSWS^¸a
p ]dUYVOXSO Z\KMYaXSU¸a XK ^OWK^ dKgro¿eñ i informowanie o wynikach ich oceny
przeprowadzonej w miejscu pracy
– znakowanie miejsc wystêpowania zagro¿eñ elektromagnetycznych
– organizowanie profilaktycznej opieki
dN\YaY^XOTNVKZ\KMYaXSU¸a
Termin „pola elektromagnetyczne” zdefiniowano jako: pola elektrostatyczne, pola
magnetostatyczne oraz zmienne w czasie pola
elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczXOYMdý]^Y^VSaYļMSNY12d
.c\OU^caK?/
=U_^US YNNdSKĥcaKXSK Z¸V OVOU^\YWKQXO^cMdXcMR WYQé Lcë d\¸ŜXSMYaKXO Mdý]^Y^VSaYļMSYaYANc\OU^caSO?/dY]^Kĥc
YXOYU\OļVYXOTKUYK\^$
É LOdZYļ\ONXSO ]U_^US LSYPSdcMdXO p ]ZYaYNYaKXO LOdZYļ\ONXSY a XK\KŜYXcW
organizmie ludzkim, w³¹czaj¹c w to skutki
termiczne (wywo³ane przez poch³oniêt¹ w orQKXSdWSOOXO\QSýZ¸VOVOU^\YWKQXO^cMdXcMR
SXSO^O\WSMdXOOVOU^\Y]^cW_VKMTKWSýļXSXO\-

a¸aV_LXK\déN¸adWc]ĥ¸aK^KUŜOZ\éNc
koñczynowe
É ]U_^US ZYļ\ONXSO p WYŜVSaO dKQ\YŜOXSO
bezpieczeñstwa lub zdrowia wywo³ane obecXYļMSéYLSOU^_aZYV_OVOU^\YWKQXO^cMdXcW
takie jak:
p dKUĥ¸MOXSO NdSKĥKXSK OVOU^\YXSMdXOQY
sprzêtu medycznego i elektronicznych wyroL¸aWONcMdXcMRa^cW]^cW_VK^Y\¸a]O\MK
SSXXcMRSWZVKX^¸a^TKU^caXcMRSWZVKX^¸a
medycznych)
– gwa³towne przemieszczanie siê przedWSY^¸a PO\\YWKQXO^cMdXcMR a ZYVKMR WKgnetostatycznych
– uruchomienie urz¹dzeñ elektrowybuchoacMRNO^YXK^Y\¸a
– po¿ary i wybuchy w wyniku zapalenia ma^O\SKĥ¸aĥK^aYZKVXcMRYNS]USO\acaYĥKXcMR
przez pola indukowane, pr¹dy kontaktowe lub
wy³adowania iskrowe
– pr¹dy kontaktowe (koñczynowe).
Ponadto zdefiniowano terminy specyficzne
odnosz¹ce siê do dyrektywy 2013/35/UE:
É:\KMYaXSMc]dMdOQ¸VXSOdKQ\YŜOXSp_Ŝc^kownicy aktywnych lub pasywnych wszczeZSYXcMR ac\YL¸a WONcMdXcMR XZ ]^cW_VK^Y\¸a ]O\MK V_L ac\YL¸a WONcMdXcMR
Z\dOdXKMdYXcMR NY aZ\YaKNdOXSK a MdýļMS
do ludzkiego cia³a (np. pomp insulinowych),
a tak¿e pracownice w ci¹¿y (art. 4, ust. 5).
• Graniczne Poziomy Oddzia³ywania (GPO)
paK\^YļMSYU\OļVYXOXKZYN]^KaSOadQVýN¸a
LSYPSdcMdXcMRSLSYVYQSMdXcMRa]dMdOQ¸VXYļMS

popartych ugruntowanymi naukowymi dowodami istnienia natychmiastowych i ostrych
]U_^U¸aLOdZYļ\ONXSMR^T]U_^U¸a^O\WSMdnych i pobudzenia elektrycznego tkanek (art.
6SWS^c1:9NY^cMdéaK\^YļMSa]Z¸ĥMdcXXSUK
]dcLUYļMS ZYMRĥKXSKXSK aĥKļMSaOQY OXO\QSS
elektromagnetycznej w organizmie (tzw.
a]Z¸ĥMdcXXSUK =+< ac\KŜKXOQY a aK^KMR
XK UQAUQ Y\Kd aK\^YļMS XK^ýŜOXSK ZYVK
elektrycznego indukowanego w organizmie
(wyra¿anego w woltach na metr, V/m).
ASOVUYļMS^OWYŜXKY]dKMYaKëTONcXSOXKZYN]^KaSOacXSU¸a]cW_VKMTSX_WO\cMdXcMRdackorzystaniem wirtualnych modeli scenariuszy
nara¿enia i cia³a cz³owieka [5,6].
• Interwencyjne Poziomy Nara¿enia (IPN)
– poziomy operacyjne ustalone w celu uproszMdOXSKZ\YMO]_acUKdcaKXSKdQYNXYļMSdYNXYļXcWS1:9V_LaMOV_ZYNTýMSKYNZYaSONXSMR
ļ\YNU¸a YMR\YXXcMR V_L dKZYLSOQKaMdcMR
ac]dMdOQ¸VXSYXcMRaNc\OU^caSOK\^6SWS^c
3:8NY^cMdéaK\^YļMSXK^ýŜOXSKZYVKOVOU^\cMdnego (wyra¿anego w woltach na metr, V/m)
i natê¿enia pola magnetycznego (wyra¿anego
aKWZO\KMRXKWO^\+W7YŜXKTOdWSO\dcë
XKZY]dMdOQ¸VXcMR]^KXYaS]UKMRZ\KMc+V^O\natywnie pole magnetyczne mo¿na scharak^O\cdYaKëaK\^YļMSKWSSXN_UMTSWKQXO^cMdXOT
(wyra¿onymi w teslach, T).
Dyrektywa ustanawia jedynie minimalne
acWKQKXSK YMR\YXc Z\KMYaXSU¸a Z\dON
]U_^UKWS LOdZYļ\ONXSWS S ZYļ\ONXSWS XK\K¿enia na pola elektromagnetyczne, pozosta-

>KLOVK:YN]^KacZ\KaXOYMR\YXcZ\KMYaXSU¸aZ\dONdKQ\YŜOXSKWSOVOU^\YWKQXO^cMdXcWS
>KLVO6OQS]VK^SYX\OQK\NSXQaY\UO\]Z\Y^OM^SYXKQKSX]^OVOM^\YWKQXO^SMRKdK\N]
Prawo europejskie

:\KaYZYV]USO

1. Dyrektywa 89/391/EWG w spraaSO aZ\YaKNdOXSK ļ\YNU¸a a MOV_
poprawy bezpieczeñstwa i zdrowia
Z\KMYaXSU¸a a WSOT]M_ Z\KMc ^da
dyrektywa ramowa)
2. Dyrektywa 2013/35/UE w sprawie
minimalnych wymagañ w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa do^cMdéMcMRXK\KŜOXSKZ\KMYaXSU¸aXK
zagro¿enia powodowane czynnikami
ÐdcMdXcWS ZYVK OVOU^\YWKQXO^cMdXO% Na_NdSO]^K Nc\OU^caK ]dMdOQ¸ĥYaK a \Yd_WSOXS_ K\^cU_ĥ_  
dyrektywy ramowej 89/391/EWG)
i uchylaj¹ca dyrektywê 2004/40/WE
3. Dyrektywa 89/656/EWG z dnia
30 listopada 1989 r. w sprawie minimalnych wymagañ w dziedzinie
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia
Z\KMYaXSU¸aUY\dc]^KTéMcMRdacZYsa¿enia ochronnego (trzecia dyrektyaK]dMdOQ¸ĥYaKa\Yd_WSOXS_K\^ 
ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)
4. Dyrektywa Rady 92/58/EWG z dnia
24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagañ dotycz¹cych znaU¸a LOdZSOMdOħ]^aK SV_L dN\YaSK
w miejscu pracy (dziewi¹ta dyrektywa
]dMdOQ¸ĥYaKa\Yd_WSOXS_K\^ _]^
1 dyrektywy 89/391/EWG)
5. Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia
14 czerwca 1993 r. dotycz¹c¹ wyroL¸aWONcMdXcMR

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U. Nr 24 poz. 141
#!dZ¸ŚħdW
2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
28 sierpnia 2003 r. w sprawie jednolitego tekstu rozporz¹dzenia MiXS]^\K:\KMcS:YVS^cUS=YMTKVXOTa]Z\KaSOYQ¸VXcMRZ\dOZS]¸aLOdZSOczeñstwa i higieny pracy. Dz.U. Nr 169, poz. 1650
3. Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ
MdcXXSU¸a]dUYNVSacMRNVKdN\YaSKaļ\YNYaS]U_Z\KMcDKĥéMdXSU
 -dýļë / :YVK S Z\YWSOXSYaKXSO OVOU^\YWKQXO^cMdXO d dKU\O]_
Mdý]^Y^VSaYļMS2d12d.d?8\ZYd"!
4. Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 30 maja
## \a]Z\KaSOZ\dOZ\YaKNdKXSKLKNKħVOUK\]USMRZ\KMYaXSU¸a
dKU\O]_ Z\YÐVKU^cMdXOT YZSOUS dN\YaY^XOT XKN Z\KMYaXSUKWS Y\Kd
Y\dOMdOħVOUK\]USMRacNKaKXcMRNYMOV¸aZ\dOaSNdSKXcMRa5YNOU]SOZ\KMc.d?## 8\ #ZYddZ¸ŚħdW
5. Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie
LKNKħSZYWSK\¸aMdcXXSU¸a]dUYNVSacMRNVKdN\YaSKaļ\YNYaSsku pracy. Dz.U. 2011, nr 33, poz. 166
 <YdZY\déNdOXSO<KNc7SXS]^\¸adNXSKa\dOļXSK## \a]Z\Kwie wykazu prac wzbronionych kobietom. Dz.U. Nr 114, poz. 545,
dZ¸ŚħdW
! <YdZY\déNdOXSO<KNc7SXS]^\¸adNXSK]SO\ZXSK\a]Z\KaSO
acUKd_Z\KMadL\YXSYXcMRWĥYNYMSKXcWSaK\_XU¸aSMRdK^\_NXSKXSKZ\dcXSOU^¸\cMRd^cMRZ\KM.d?8\ZYd!dZ¸ŚħdW
" :83=9 !$ =cWLYVO Q\KÐMdXO ,K\ac LOdZSOMdOħ]^aK
i znaki bezpieczeñstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczeñstwa
9. PN-N-18002: 2000. Systemy zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higieXéZ\KMc9Q¸VXOac^cMdXONYYMOXc\cdcUKdKaYNYaOQY
 :8>  $#! :8!>   ř\¸NĥK Z\YWSOXSYaKXSK OVOUtromagnetycznego. Znaki ostrzegawcze
11. PN-T-06580:2002. Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektroWKQXO^cMdXcWYMdý]^Y^VSaYļMSYN2dNY12d-dýļë>O\WSXYVYQSK-dýļë7O^YNcZYWSK\_SYMOXcZYVKXK]^KXYaS]U_Z\KMc
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<YdZY\déNdOXSO8.=8.8
Kluczowym elementem polskiego systemu
prawnej ochrony przed zagro¿eniami elektromagnetycznymi jest rozporz¹dzenie NDS/NDN [10],
aU^¸\cWYU\OļVYXYVSWS^c]^Y]YaKXOaYMR\YXSO
Z\KMYaXSU¸aZ\dONXSOZYŜéNKXcWYNNdSKĥcaKniem pola elektromagnetycznego o czêstotliwoļMSddKU\O]_12dp]Z¸TXOdPSVYdYPSé
]c]^OW_VSWS^¸a3-83<:]^KXYaSéMcMR\¸aXSOŜ
ZYN]^KaýYZ\KMYaKXSKVSWS^¸aXK\KŜOXSKNVK
dyrektywy 2013/35/UE) oraz z limitami dotycz¹McWSYMR\YXcV_NXYļMS_]^KXYaSYXcWSa:YV]MO
\YdZY\déNdOXSOW7SXS]^\KĻ\YNYaS]UKEG.Ypuszczalne nara¿enie w polach stref ochronnych
XSOLOdZSOMdXOTdKQ\YŜOXSKSZYļ\ONXSOT_]^KVYXY
^KUKLcYMR\YXSëZ\KMYaXSU¸aZ\dONYZS]KXcWS
]U_^UKWSLOdZYļ\ONXSOQYSZYļ\ONXSOQYYNNdSKĥcaKXSK Z¸V OVOU^\YWKQXO^cMdXcMR ZYNMdK]
XK\KŜOXSK KVO \¸aXSOŜ Z\dON _^\K^é dN\YaSK
wskutek oddzia³ywania wieloletniego (podczas
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<c]:Y\¸aXKXSOVSWS^¸aXK\KŜOXSKXKZYVOWKQXO^cMdXOaUYX^OUļMSORK\WYXSdKMTS
KU^_KVXcMRZYV]USMRVSWS^¸aE8.8oGS3:8YU\OļVYXcMRNc\OU^caé?/
0SQ>ROMYWZK\S]YXYPVSWS^]YPObZY]_\O^YWKQXO^SMPSOVNSX^ROMYX^Ob^YPRK\WYXSdK^SYXYP:YVS]RVSWS^]E8.8oGKXN+M^SYX6O`OV]NOPSXONLc^RONS\OM^S`O?/

aSKTéM ZKħ]^aYW MdĥYXUYa]USW WYŜVSaYļMS
utrzymania lub przyjêcia bardziej korzystnych
Z\dOZS]¸aadKU\O]SOYMR\YXcZ\KMYaXSU¸a
Wdro¿enie dyrektywy nie powinno jednak
]ĥ_Ŝcë _dK]KNXSKXS_ TKUSOQYUYVaSOU ZYQY\szenia w stosunku do dotychczasowej sytuacji
aZY]dMdOQ¸VXcMRZKħ]^aKMRMdĥYXUYa]USMR
(preambu³a ust. 8). Dyrektywa nie obejmuje
aZ\Y]^]_QO\YaKXcMR]U_^U¸aYNVOQĥcMRXKra¿enia na pola elektromagnetyczne – jednak
w przypadku pojawienia siê ugruntowanych
NYaYN¸a XK_UYacMR 5YWS]TK /_\YZOT]UK
ZYaSXXK \YdaKŜcë XKTLK\NdSOT YNZYaSONXSO
ļ\YNUSYMR\YXXOZ\OKWL_ĥK_]^!
ASOVUYļMS PSdcMdXO acUY\dc]^KXO NY VSWS^YaKXSKXK\KŜOXSKZ\KMYaXSU¸aZK\KWO^\c
aYLOM U^¸\cMR ac\KŜYXY VSWS^c 3:8 S 1:9
wynikaj¹ z zaleceñ Miêdzynarodowej Komisji
Ochrony przed Promieniowaniem NiejonizuTéMcW 3-83<: S XKVOŜc TO L\Kë ZYN _aKQý
zgodnie z zapisami Komisji, o ile dyrektywa
nie stanowi inaczej (preambu³a ust. 15), [7,8,9].

100

1 000 000 000 000

100 000 000 000

10 000 000 000

1 000 000 000

100 000 000

10 000 000

1 000 000

100 000

10 000

1 000

100

10

Częstotliwość, Hz

10

0,1

1

<c]  :Y\¸aXKXSO VSWS^¸a XK\KŜOXSK XK ZYVO OVOU^\cMdXO a UYX^OUļMSO RK\WYXSdKMTS
KU^_KVXcMRZYV]USMRVSWS^¸aE8.8oGS3:8YU\OļVYXcMRNc\OU^caé?/
0SQ>ROMYWZK\S]YXYPVSWS^]YPObZY]_\O^YOVOM^\SMPSOVNSX^ROMYX^Ob^YPRK\WYXSdK^SYXYP:YVS]RVSWS^]KXN+M^SYX6O`OV]E8.8oGNOPSXONLc^RONS\OM^S`O?/

KU^caXYļMSdKaYNYaOTZ\KMYaXSUKY\KdMOVOW
ochrony zdrowia jego przysz³ych pokoleñ.
:\dOZS]c ZYV]USO a ]ZY]¸L ]dMdOQ¸VXc
MR\YXSéUYLSO^caMSéŜcSZ\KMYaXSU¸aWĥYNYMSKXcMRU^¸\dcWYQéLcëXK\KŜOXSTONcXSO
na pola o poziomach takich, jak dopuszczalne
NVK YQ¸ĥ_ V_NXYļMS ^T ZYdK dK]SýQSOW ]^\OP
ochronnych (w strefie bezpiecznej) (tabela).

9MOXK]Z¸TXYļMSacWKQKħZ\dOZS]¸a
ZYV]USMRSNc\OU^cac?/
DO adQVýN_ XK a]Z¸VXO Ś\¸NĥK ZYV]USOQY
prawa pracy dotycz¹cego ochrony przed
niepo¿¹danym oddzia³ywaniem pola elektromagnetycznego i dyrektywy 2013/35/UE
oraz zbli¿one cele ich ustanowienia, s¹ to wyWKQKXSK Z\KaXO Y NKVOUY SNéMOT dQYNXYļMS
8KTS]^Y^XSOT]dK YLOMXSO \YdLSOŜXYļë NY^cMdc
]dMdOQ¸ĥYacMRdK]KNYMR\YXc_Ŝc^UYaXSU¸a
SWZVKX^¸a WONcMdXcMRA Nc\OU^caSO aĥéMdYXYSMRPY\WKVXSONYQ\_ZciZ\KMYaXSU¸a
]dMdOQ¸VXSO dKQ\YŜYXcMRn U^¸\cMR NY^cMdc
indywidualna ocena zagro¿eñ. Natomiast
w polskim prawie pracy dotychczas nie wproaKNdYXY ^O\WSX_ iZ\KMYaXSMc ]dMdOQ¸VXSO
zagro¿eni” podczas oddzia³ywania pola
elektromagnetycznego, a tak¿e nie rozstrzyQXSý^Y]dMdOQ¸ĥYacMRdK]KNYMR\YXc^OTQ\_Zc
Z\KMYaXSU¸aZ\dONdKQ\YŜOXSKWSOVOU^\YWKQXO^cMdXcWS 8KVOŜc ^Y ^ĥ_WKMdcë PKU^OW
¿e w okresie tworzenia obecnego brzmienia
Z\dOZS]¸a ^T a VK^KMR ##" Z\YLVOW
_Ŝc^UYaKXSKSWZVKX^¸aWONcMdXcMRaļ\Ydowisku pracy by³ jeszcze marginalny. Jednak
w ramach kompetencji i uprawnieñ lekarzy
medycyny pracy, oceniaj¹cych przeciwskazania
zdrowotne do nara¿enia na pola elektroWKQXO^cMdXO WYŜXK ]U_^OMdXSO dKZOaXSë
YMR\YXý \¸aXSOŜ _Ŝc^UYaXSU¸a SWZVKX^¸a
planuj¹cych podjêcie (lub kontynuowanie
po implantacji) pracy w polach elektromagnetycznych stref ochronnych (tabela).
Okresowa ocena zagro¿eñ, tzw. „badania
SZYWSK\cMdcXXSU¸a]dUYNVSacMRNVKdN\YaSK

aļ\YNYaS]U_Z\KMcnTO]^a:YV]MOYLYaSédUYaKSNY^cMdcMdcXXSU¸aļ\YNYaS]UKZ\KMc
aYNXSO]SOXS_NYU^¸\cMRYU\OļVYXYVSWS^c8.=
lub NDN, w tym natê¿enia pola elektrycznego
i magnetycznego w miejscu pracy (tabela).
Natê¿enie pola elektrycznego indukowanego
w organizmie, EinY\Kd]dcLUYļëZYMRĥKXSKXSK
aĥKļMSaOQYOXO\QSSaY\QKXSdWSOSAR, w sto]_XU_NYU^¸\cMRaNc\OU^caSO?/
ZYNKXYVSWS^c1:9XSOWYQédY]^KëaĥéMdYXO
do rozporz¹dzenia NDS/NDN, poniewa¿
XSO ]é ZK\KWO^\KWS ļ\YNYaS]UK Z\KMc K ZYXKN^YXSOWKWYŜVSaYļMSSMRZYWSK\_XKZY]dMdOQ¸VXcMR]^KXYaS]UKMRZ\KMc8K^YWSK]^
natê¿enia pola elektrycznego i magnetycznego, kontrolowane okresowo w miejscu pracy,
s¹ miarami zagro¿eñ elektromagnetycznych
a ZOĥXS OUaSaKVOX^XcWS aYLOM VSWS^¸a 3:8
_]^KXYaSYXcMR a Nc\OU^caSO 7KTé \¸aXSOŜ
analogiczn¹ rolê – s³u¿¹ praktycznym dzia³aniom, maj¹cym na celu ochronê zdrowia
SLOdZSOMdOħ]^aKZ\KMYaXSU¸a
Oceniaj¹c limity natê¿eñ pola elektrycznego
SWKQXO^cMdXOQYYU\OļVYXOa\YdZY\déNdOXS_
8.=8.8XKVOŜc_adQVýNXSëŜOacWKQKXSK
Nc\OU^cac ?/ LýNé ]ZOĥXSYXO TOļVS
w organizmie pracownika przebywaj¹cego
poza stref¹ niebezpieczn¹ nie wyst¹pi przeU\YMdOXSO VSWS^¸a 1:9 LSY\éM Z\dc YMOXSO
ZYN _aKQý XSOZOaXYļë acXSU¸a LKNKħ
poziomu nara¿enia). Podczas formu³owania
Z\dOZS]¸a a VK^KMR ##" p  EG aK\^YļMS Q\KXSMdXO XK^ýŜOħ ZYVK OVOU^\cMdXOQY
i magnetycznego strefy niebezpiecznej (tj.
granicê nara¿enia zabronionego) uzasadniono
na podstawie prac analitycznych, oceniaj¹cych,
Mdc XK\KŜOXSO ZYXSŜOT Q¸\XOT Q\KXSMc ]^\OPc
dKQ\YŜOXSK dKZOaXS Z\dO]^\dOQKXSO VSWS^¸a
zdefiniowanych w zaleceniach ICNIRP’1998,
]^KXYaSéMcMR\¸aXSOŜZYN]^KaýMdýļMSVSWS^¸a
GPO z dyrektywy 2013/35/UE. Dziêki temu,
ZY\¸aX_TéMXK\KŜOXSOZ\KMYaXSU¸aXKZYVK
elektromagnetyczne stref ochronnych (limity
NDN’2014) z limitami nara¿enia ustanowionymi dyrektyw¹ 2013/35/UE (limity IPN), mo¿na
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\¸aXSOŜ]^aSO\NdSëSMRNKVOUYSNéMédQYNXYļë
\c]Sp_adQVýNXSKTéMXSOZOaXYļëYMOX
aK\_XU¸aXK\KŜOXSKMYXKTWXSOT
S dWSOXXYļë XK\KŜOXSK Z\KMYaXSUK ZYNMdK]
\¸ŜXY\YNXcMRKU^caXYļMSaY^YMdOXS_Ś\¸NOĥ
pola. Jedynie w polach magnetycznych o czê]^Y^VSaYļMSKMR d Z\dONdSKĥ_    72d
nara¿enie w strefie zagro¿enia ponad 10-krotXSO Z\dOU\KMdK VSWS^c 3:8 MY ]_QO\_TO \¸aXSOŜ WYŜVSaYļë Z\dOU\YMdOXSK VSWS^¸a 1:9
5YXSOMdXO TO]^ aSýM YLXSŜOXSO VSWS^¸a 8.8
^cMRMdý]^Y^VSaYļMS

Podsumowanie i wnioski
AcWKQKXSKZ\dOZS]¸aLRZNY^cMdéa]dc]^USMR]^KXYaS]UZ\KMcTONXKUKLcZ\dOMSaNdSKĥKë
\¸ŜXY\YNXcW dKQ\YŜOXSYW ^KUSW TKU \KŜOnie pr¹dem przy instalacjach elektrycznych,
niepo¿¹dane oddzia³ywanie ha³asu, wibracji
Mdc \_MRYWcMR MdýļMS WK]dcX Z\KMYaXSMc
na licznych stanowiskach pracy nie zbli¿aj¹ siê
NYKU^caXcMRŚ\¸NOĥZYVKOVOU^\YWKQXO^cMdXOgo (przebywaj¹c w polach strefy bezpiecznej).
Takie przypadki nie wymagaj¹ od pracodawcy
S Z\KMYaXSU¸a NdSKĥKħ acU\KMdKTéMcMR ZYdK
dSNOX^cPSUYaKXSOSYdXKUYaKXSOŚ\¸NĥKZYVK
3XPY\WKMTK Y VYUKVSdKMTS Ś\¸NOĥ ZYVK ZYaSXXK
Lcë aSNYMdXK NVK a]dc]^USMR KLc dKZOaXSë
LOdZSOMdOħ]^aYWSXZ\KMYaXSUYW]dMdOQ¸VXSO
dKQ\YŜYXcW^KUSWTKU_Ŝc^UYaXSMcSWZVKX^¸a
medycznych czy pracownice w ci¹¿y.
Wa¿nym elementem transpozycji wymagañ
dyrektywy 2013/35/UE bêdzie w Polsce zasygnalizowana w tym artykule nowelizacja rozZY\déNdOXSK8.=8.8<YdZK^\_TéM]dMdOQ¸ĥc
^OQYZ\YMO]_VOQS]VKMcTXOQYXKVOŜcadSéëZYN
_aKQýŜOYMR\YXKZ\KMYaXSU¸aZ\dONXKNWSO\nym nara¿eniem na pola elektromagnetyczne
jest obecnie wdro¿ona w Polsce (obejmuj¹c m.in.
YU\O]YacXKNd¸\XKNaK\_XUKWSXK\KŜOXSK
jak i wypracowane w przedsiêbiorstwach do]^Y]YaKXSOaK\_XU¸aXK\KŜOXSKNYacWKQKħ
bhp). Radykalne zmiany wymagañ prawa pracy
]U_^UYaKĥcLcaSýMUYXSOMdXYļMSéUY]d^YaXOT
aktualizacji ocen zagro¿eñ dla stanowisk pracy
zidentyfikowanych w polach stref ochronnych.
Ze wzglêdu na to, ¿e dyrektywa 2013/35/UE
pozwala na elastyczne wdro¿enie jej minimalnych wymagañ, uwzglêdniaj¹ce charakter
]c]^OW_ Z\KaK Z\KMc a ZY]dMdOQ¸VXcMR
pañstwach cz³onkowskich UE, transpozycja

jej wymagañ opracowywana jest w Polsce
z intencj¹ jedynie niezbêdnych zmian, przy
zachowaniu dotychczasowej struktury wyWKQKħ:VKXYaKXOTO]^\¸aXSOŜdKMRYaKXSO
TKUXKTNKVOTSNéMOT_XSPSUKMTSdKVOŜXYļMSVSWS^¸a
XK\KŜOXSKYNMdý]^Y^VSaYļMSadKU\O]SOacWKQKħNY^cMdéMcMRYMR\YXcV_NXYļMSSYMR\YXc
Z\KMYaXSU¸a KLc _WYŜVSaSë VKLY\K^Y\SYW
badawczym, oceniaj¹cym takie zagro¿enia
a ļ\YNYaS]U_ Z\KMc S YQ¸VXYNY]^ýZXcW
wykorzystywanie zunifikowanej aparatury
ZYWSK\YaOT?ĥK^aS^Y\¸aXSOŜZ\KMYNKaMYW
wykorzystanie, podczas oceny zagro¿eñ elektromagnetycznych w miejscu pracy dostêpnym
NVKV_NXYļMSacXSU¸aacUYXKXcMRaMdOļXSOT
YMOXXK\KŜOXSKNY^cMdéMcMRV_NXYļMSdKVOMKnego przez art. 4.6 dyrektywy 2013/35/UE).
:Y dRK\WYXSdYaKXS_ 8.8 Z¸V WKQXOtycznych z limitami dyrektywy 2013/35/UE,
praktyczne konsekwencje wspomnianej rozLSOŜXYļMSVSWS^¸a8.8oS3:8WYQé_TKaXSë ]Sý ZYNMdK] YMOXc XK\KŜOħ a Y^YMdOXS_
Ś\¸NOĥZ¸VOVOU^\YWKQXO^cMdXcMRYMdý]^Y^VSaYļMSddKU\O]_72dA^KUSMRWSOT]MKMRWYŜXK]ZYNdSOaKë]SýSNOX^cPSUYaKXSK
rozleglejszych ni¿ obecnie stref ochronnych
(ze wzglêdu na sk³adow¹ magnetyczn¹).
Jednak wiele takich urz¹dzeñ emituje modulowane pola elektromagnetyczne. Mo¿na
dK^OWYMdOUSaKëŜOXK\KŜOXSKZ\KMYaXSU¸a
zostan¹ uznane za dopuszczalne tymczasowo,
MYd\¸aXYaKŜcdKY]^\dYXOacWKQKXSKNY^ccz¹ce granic stref ochronnych. Natomiast te
ostrzejsze wymagania przybli¿¹ ocenê zagroŜOħNVK_Ŝc^UYaXSU¸aSWZVKX^¸aNYdKVOMOħ
miêdzynarodowych w tym zakresie [13]. Przy
Ś\¸NĥKMRZ¸VSXXcMRMdý]^Y^VSaYļMSXSOXKVOŜc
]ZYNdSOaKë ]Sý S]^Y^XcMR dWSKX a ]^Y]_XU_
do obecnej oceny poziomu nara¿eñ.
A daSédU_ d UYXSOMdXYļMSé ^\KX]ZYdcMTS
w 2016 r. wymagañ dyrektywy 2013/35/UE
do prawa polskiego przygotowywane s¹ m.in.
nastêpuj¹ce kroki prawne:
– zasygnalizowana w tym artykule harmonizacja postanowieñ w sprawie NDN
Z¸V OVOU^\YWKQXO^cMdXcMR EG d ]c]^OWOW
VSWS^¸a XK\KŜOXSK Z\KMYaXSU¸a YU\OļVYXcW
aNc\OU^caSOTKUYaK\^YļMS3:8
– opracowanie rozporz¹dzenia w sprawie
bezpieczeñstwa i higieny pracy przy nara¿eniu
na pole lub promieniowanie elektromagne^cMdXO _]dMdOQ¸ĥYaSKTéMOQY acWKQKXSK

AcXSUSZ\KMKXKVS^cMdXcMRZ\YaKNdYXcMRZ\dOd1\_Zý/U]ZO\^¸aN]:¸V/VOU^\YWKQXO^cMdXcMR
Z\dc 7SýNdc\O]Y\^YaOT 5YWS]TS N] 8.=8.8 dO adQVýN_ XK YW¸aSYXc Z\YMO] Z\dcQY^YaKXSK
XYaOVSdKMTS8.8Z¸VOVOU^\YWKQXO^cMdXcMRY\KdZYdY]^KĥcMROVOWOX^¸aZ\YMO]_aN\KŜKXSKNcrektywy 2013/35/UE s¹ opracowywane z zamiarem publikacji w 2016 r. w kwartalniku „Podstawy
S7O^YNc9MOXcĻ\YNYaS]UK:\KMcn
A Nc]U_]TS NY^cMdéMOT Z\YTOU^_ XYaOVSdKMTS 8.8 Z¸V S Z\YWSOXSYaKXSK OVOU^\YWKQXO^cMdXOQY
_MdO]^XSMdcVSMdĥYXUYaSO1\_ZcN]:¸V/VOU^\YWKQXO^cMdXcMRa]UĥKNdSO$Z\YP=^KXS]ĥKaASXMOXciak (przewodnicz¹cy), dr Jolanta Karpowicz (wiceprzewodnicz¹ca), dr Halina Anio³czyk, prof.
Pawe³ Bieñkowski, prof. Alicja Bortkiewicz, dr Zygmunt Grabarczyk, dr Krzysztof Gryz, dr Jaros³aw
Kieliszek, prof. Roman Kubacki, dr El¿bieta Sobiczewska, prof. Hubert Trzaska, prof. Ryszard WiaNO\USOaSMdZ\YP7K\OUDWcļVYXcN\:K^\cUD\KNdSħ]US

dotycz¹ce systemu dzia³añ profilaktycznych,
U^¸\OZ\KMYNKaMKaSXSOXTO]^aN\YŜcëdQYNXSO
z wymaganiami dyrektywy w celu ochrony
Z\KMYaXSU¸a Z\dON XSOZYŜéNKXcWS LOdZYļ\ONXSWSSZYļ\ONXSWS]U_^UKWSYNNdSKĥcaKXSK
Z¸VOVOU^\YWKQXO^cMdXcMRd_adQVýNXSOXSOW
acWKQKħYMR\YXcZ\KMYaXSU¸a]dMdOQ¸VXSO
dKQ\YŜYXcMRWSX_Ŝc^UYaXSU¸aSWZVKX^¸a
WONcMdXcMRSUYLSO^aMSéŜcY\KdVSWS^¸a1:9
i pr¹du koñczynowego (w dyrektywie nazwanego „pr¹dem kontaktowym i koñczynowym”).
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