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w tym zakresie, powsta³y na bazie europejskiej dyrektywy ramowej 89/391/EWG. W zwi¹zku z tym, wiele 

Ponadto harmonizacja najwy¿szych dopuszczalnych natê¿eñ pola elektrycznego i magnetycznego (NDN 

S³owa kluczowe: zagro¿enia elektromagnetyczne, nara¿enie pracowników, prawo pracy

electromagnetic hazards and current Polish labour law, both are based on the framework directive 89/391/EEC. 

to electromagnetic fields include many common aspects. The most essential differences include - in Poland it is 

electromagnetic fields interaction. 
Moreover, the harmonisation of exposure limits of the strength of electric and magnetic field (Polish J. of Law No 

of the directive 2013/35/EU can cause the strengthening of evaluation of workers’ exposure to such magnetic 

the directive 2013/35/UE, which is going to be release in 2016.
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Pole elektryczne i pole magnetyczne, two-

rz¹ce pole elektromagnetyczne o czêstotliwo-

-

straty materialne w przedsiêbiorstwie [1]. 
Pole elektromagnetyczne powstaje wskutek 
wykorzystywania energii elektrycznej, w tym 
w energetyce, procesach przemys³owych, 
diagnostyce i terapii medycznej oraz teleko-
munikacji [2].

-
¿eniami elektromagnetycznymi, s¹ obecnie 
w Unii Europejskiej definiowane w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europej-

w sprawie minimalnych wymagañ w zakresie 
-

cych nara¿enia pracowników na zagro¿enia 

elektromagnetycznymi) (dwudziesta dyrek-

-
 [Dziennik Urzêdowy Unii 

Europejskiej L 179/1, 2013]. Pañstwa cz³onkow-

pracy przed 1 lipca 2016 r. W zwi¹zku z tym 
-

gislacyjne, konieczne do wdro¿enia dyrektywy.
Bardzo istotnym elementem tego pro-

cesu s¹ prace analityczne, prowadzone pod 
auspicjami Miêdzyresortowej Komisji ds. 
Najwy¿szych Dopuszczalnych Stê¿eñ i Na-
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na pola elektromagnetyczne z wymaganiami 

ich nowelizacji. Prace te zosta³y uwieñczone 
3 lipca br. przyjêciem przez Komisjê wniosku 

-
wadzenie zmian w za³¹czniku nr 2 do rozpo-
rz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej 
w sprawie wykazu najwy¿szych dopuszczal-

-

E. „Pola i promieniowanie elektromagnetyczne 

Artyku³ prezentuje najistotniejsze wymaga-
nia polskiego i europejskiego systemu ochrony 

-

nara¿enia, przygotowywanej nowelizacji NDN 

System ochrony pracowników  
przed zagro¿eniami 

Wymagania dyrektywy 2013/35/UE wyni-
kaj¹ z dyrektywy ramowej 89/391/EWG [4], 
wdro¿onych w Polsce ustaw¹ Kodeks pracy 
i rozporz¹dzeniami wykonawczymi do niej. 
Tworz¹ wiêc kompatybilne systemy ochrony 

-
-

¿enia pe³ni¹ kluczow¹ rolê, jednak stanowi¹ 

-

– okresowa identyfikacja i ocena zagro¿eñ 
elektromagnetycznych w miejscu pracy

– zapewnienie poziomu nara¿eñ pracowni-

-
gro¿eñ i informowanie o wynikach ich oceny 
przeprowadzonej w miejscu pracy

– znakowanie miejsc wystêpowania zagro-
¿eñ elektromagnetycznych

– organizowanie profilaktycznej opieki 

Termin „pola elektromagnetyczne” zde-
finiowano jako: pola elektrostatyczne, pola 
magnetostatyczne oraz zmienne w czasie pola 
elektryczne, magnetyczne i elektromagnetycz-

-
-

-

organizmie ludzkim, w³¹czaj¹c w to skutki 
termiczne (wywo³ane przez poch³oniêt¹ w or-

-

koñczynowe

bezpieczeñstwa lub zdrowia wywo³ane obec-

takie jak:

sprzêtu medycznego i elektronicznych wyro-

medycznych)
– gwa³towne przemieszczanie siê przed-

-
gnetostatycznych

– uruchomienie urz¹dzeñ elektrowybucho-

– po¿ary i wybuchy w wyniku zapalenia ma-

przez pola indukowane, pr¹dy kontaktowe lub 
wy³adowania iskrowe

– pr¹dy kontaktowe (koñczynowe).
Ponadto zdefiniowano terminy specyficzne 

odnosz¹ce siê do dyrektywy 2013/35/UE:
-

kownicy aktywnych lub pasywnych wszcze-
-

do ludzkiego cia³a (np. pomp insulinowych), 
a tak¿e pracownice w ci¹¿y (art. 4, ust. 5).

• Graniczne Poziomy Oddzia³ywania (GPO) 

popartych ugruntowanymi naukowymi do-
wodami istnienia natychmiastowych i ostrych 

-
nych i pobudzenia elektrycznego tkanek (art. 

elektromagnetycznej w organizmie (tzw. 

elektrycznego indukowanego w organizmie 
(wyra¿anego w woltach na metr, V/m). 

-
-

korzystaniem wirtualnych modeli scenariuszy 
nara¿enia i cia³a cz³owieka [5,6].

• Interwencyjne Poziomy Nara¿enia (IPN) 
– poziomy operacyjne ustalone w celu uprosz-

-

-
nego (wyra¿anego w woltach na metr, V/m) 
i natê¿enia pola magnetycznego (wyra¿anego 

-
natywnie pole magnetyczne mo¿na scharak-

(wyra¿onymi w teslach, T).
Dyrektywa ustanawia jedynie minimalne 

-
¿enia na pola elektromagnetyczne, pozosta-

Prawo europejskie 

1. Dyrektywa 89/391/EWG w spra-

poprawy bezpieczeñstwa i zdrowia 

dyrektywa ramowa) 
2. Dyrektywa 2013/35/UE w sprawie 

minimalnych wymagañ w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa do-

zagro¿enia powodowane czynnikami 
-
-

dyrektywy ramowej 89/391/EWG) 
i uchylaj¹ca dyrektywê 2004/40/WE

3. Dyrektywa 89/656/EWG z dnia 
30 listopada 1989 r. w sprawie mi-
nimalnych wymagañ w dziedzinie 
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia 

-
sa¿enia ochronnego (trzecia dyrekty-

ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)
4. Dyrektywa Rady 92/58/EWG z dnia 

24 czerwca 1992 r. w sprawie mini-
malnych wymagañ dotycz¹cych zna-

w miejscu pracy (dziewi¹ta dyrektywa 

1 dyrektywy 89/391/EWG)
5. Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 

14 czerwca 1993 r. dotycz¹c¹ wyro-

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U. Nr 24 poz. 141 

2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 
28 sierpnia 2003 r. w sprawie jednolitego tekstu rozporz¹dzenia Mi-

-
czeñstwa i higieny pracy. Dz.U. Nr 169, poz. 1650

3. Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 6 czerw-
ca 2014 r. w sprawie najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ 

4. Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 30 maja 

-

5. Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie 
-

sku pracy. Dz.U. 2011, nr 33, poz. 166
-

wie wykazu prac wzbronionych kobietom. Dz.U. Nr 114, poz. 545, 

-

i znaki bezpieczeñstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczeñstwa
9. PN-N-18002: 2000. Systemy zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higie-

-
tromagnetycznego. Znaki ostrzegawcze

11. PN-T-06580:2002. Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektro-
-



8/201526

utrzymania lub przyjêcia bardziej korzystnych 

Wdro¿enie dyrektywy nie powinno jednak 
-

szenia w stosunku do dotychczasowej sytuacji 

(preambu³a ust. 8). Dyrektywa nie obejmuje 
-

ra¿enia na pola elektromagnetyczne – jednak 
w przypadku pojawienia siê ugruntowanych 

-

wynikaj¹ z zaleceñ Miêdzynarodowej Komisji 
Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizu-

zgodnie z zapisami Komisji, o ile dyrektywa 
nie stanowi inaczej (preambu³a ust. 15), [7,8,9].

Kluczowym elementem polskiego systemu 
prawnej ochrony przed zagro¿eniami elektroma-
gnetycznymi jest rozporz¹dzenie NDS/NDN [10], 

-
niem pola elektromagnetycznego o czêstotliwo-

dyrektywy 2013/35/UE) oraz z limitami dotycz¹-

-
puszczalne nara¿enie w polach stref ochronnych 

-

wskutek oddzia³ywania wieloletniego (podczas 

ochrony zdrowia jego przysz³ych pokoleñ.

-

na pola o poziomach takich, jak dopuszczalne 

ochronnych (w strefie bezpiecznej) (tabela).

prawa pracy dotycz¹cego ochrony przed 
niepo¿¹danym oddzia³ywaniem pola elek-
tromagnetycznego i dyrektywy 2013/35/UE 
oraz zbli¿one cele ich ustanowienia, s¹ to wy-

-

indywidualna ocena zagro¿eñ. Natomiast 
w polskim prawie pracy dotychczas nie wpro-

zagro¿eni” podczas oddzia³ywania pola 
elektromagnetycznego, a tak¿e nie rozstrzy-

-

¿e w okresie tworzenia obecnego brzmienia 

-
dowisku pracy by³ jeszcze marginalny. Jednak 
w ramach kompetencji i uprawnieñ lekarzy 
medycyny pracy, oceniaj¹cych przeciwskazania 
zdrowotne do nara¿enia na pola elektro-

planuj¹cych podjêcie (lub kontynuowanie 
po implantacji) pracy w polach elektromagne-
tycznych stref ochronnych (tabela).

Okresowa ocena zagro¿eñ, tzw. „badania 

-

lub NDN, w tym natê¿enia pola elektrycznego 
i magnetycznego w miejscu pracy (tabela). 
Natê¿enie pola elektrycznego indukowanego 
w organizmie, Ein

SAR, w sto-

do rozporz¹dzenia NDS/NDN, poniewa¿ 
-
-

natê¿enia pola elektrycznego i magnetyczne-
go, kontrolowane okresowo w miejscu pracy, 
s¹ miarami zagro¿eñ elektromagnetycznych 

analogiczn¹ rolê – s³u¿¹ praktycznym dzia-
³aniom, maj¹cym na celu ochronê zdrowia 

Oceniaj¹c limity natê¿eñ pola elektrycznego 

w organizmie pracownika przebywaj¹cego 
poza stref¹ niebezpieczn¹ nie wyst¹pi prze-

poziomu nara¿enia). Podczas formu³owania 
-

i magnetycznego strefy niebezpiecznej (tj. 
granicê nara¿enia zabronionego) uzasadniono 
na podstawie prac analitycznych, oceniaj¹cych, 

zdefiniowanych w zaleceniach ICNIRP’1998, 

GPO z dyrektywy 2013/35/UE. Dziêki temu, 

elektromagnetyczne stref ochronnych (limity 
NDN’2014) z limitami nara¿enia ustanowiony-
mi dyrektyw¹ 2013/35/UE (limity IPN), mo¿na 

- -
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pola. Jedynie w polach magnetycznych o czê-

nara¿enie w strefie zagro¿enia ponad 10-krot-
-

Podsumowanie i wnioski
-

-
nie pr¹dem przy instalacjach elektrycznych, 
niepo¿¹dane oddzia³ywanie ha³asu, wibracji 

na licznych stanowiskach pracy nie zbli¿aj¹ siê 
-

go (przebywaj¹c w polach strefy bezpiecznej). 
Takie przypadki nie wymagaj¹ od pracodawcy 

medycznych czy pracownice w ci¹¿y.
Wa¿nym elementem transpozycji wymagañ 

dyrektywy 2013/35/UE bêdzie w Polsce zasy-
gnalizowana w tym artykule nowelizacja roz-

-
nym nara¿eniem na pola elektromagnetyczne 
jest obecnie wdro¿ona w Polsce (obejmuj¹c m.in. 

jak i wypracowane w przedsiêbiorstwach do-

bhp). Radykalne zmiany wymagañ prawa pracy 

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 mini-
malnych wymagañ, uwzglêdniaj¹ce charakter 

pañstwach cz³onkowskich UE, transpozycja 

jej wymagañ opracowywana jest w Polsce 
z intencj¹ jedynie niezbêdnych zmian, przy 
zachowaniu dotychczasowej struktury wy-

-

badawczym, oceniaj¹cym takie zagro¿enia 

wykorzystywanie zunifikowanej aparatury 

wykorzystanie, podczas oceny zagro¿eñ elek-
tromagnetycznych w miejscu pracy dostêpnym 

-
nego przez art. 4.6 dyrektywy 2013/35/UE).

-
tycznych z limitami dyrektywy 2013/35/UE, 
praktyczne konsekwencje wspomnianej roz-

-

-
-

rozleglejszych ni¿ obecnie stref ochronnych 
(ze wzglêdu na sk³adow¹ magnetyczn¹). 
Jednak wiele takich urz¹dzeñ emituje mo-
dulowane pola elektromagnetyczne. Mo¿na 

zostan¹ uznane za dopuszczalne tymczasowo, 
-

cz¹ce granic stref ochronnych. Natomiast te 
ostrzejsze wymagania przybli¿¹ ocenê zagro-

miêdzynarodowych w tym zakresie [13]. Przy 

do obecnej oceny poziomu nara¿eñ.

w 2016 r. wymagañ dyrektywy 2013/35/UE 
do prawa polskiego przygotowywane s¹ m.in. 
nastêpuj¹ce kroki prawne:

– zasygnalizowana w tym artykule har-
monizacja postanowieñ w sprawie NDN 

– opracowanie rozporz¹dzenia w sprawie 
bezpieczeñstwa i higieny pracy przy nara¿eniu 
na pole lub promieniowanie elektromagne-

dotycz¹ce systemu dzia³añ profilaktycznych, 

z wymaganiami dyrektywy w celu ochrony 
-

i pr¹du koñczynowego (w dyrektywie nazwa-
nego „pr¹dem kontaktowym i koñczynowym”).
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