STANOWISKO
RADY OCHRONY PRACY
w sprawie nowej dyrektywy WE dotyczącej ochrony pracowników przed oddziaływaniem pól
elektromagnetycznych.
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2011 r. zapoznała się z materiałami dotyczącymi zagrożeń
bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy związanych z oddziaływaniem pól i promieniowania
elektromagnetycznego oraz z postępem prac zmierzających do wprowadzenia nowej dyrektywy WE w sprawie
ochrony pracowników przed ich oddziaływaniem, przygotowanymi przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy.
Na podstawie przedłożonych materiałów oraz dyskusji Rada Ochrony Pracy stwierdza, że ekspozycja na pola
elektromagnetyczne występuje powszechnie w środowisku pracy i życia. Ocenia się, że problem narażenia na ten
czynnik może dotyczyć w Polsce od 35 tys. do 800 tys. pracowników, zatrudnionych we wszystkich działach
gospodarki narodowej, w przedsiębiorstwach różnej wielkości, a także osób samozatrudniających się. Narażenie
pracowników na niektórych stanowiskach pracy osiąga poziomy tysiące razy wyższe niż dopuszczalna
ekspozycja ogólna ludności. Niezbędna jest więc właściwa ocena ryzyka zawodowego wynikającego z pracy przy
źródłach silnych pól elektromagnetycznych.
Ze względu na wymagania Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 153, 168 i 191), Dyrektywy Ramowej
89/391/EWG oraz Rezolucji Parlamentu Europejskiego: 519/1999; 2007/2252(INI); 2008/2211(INI) i wynikających
z nich polskich przepisów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, wymagane są kompleksowe działania
zmierzające do identyfikacji źródeł pól elektromagnetycznych, oceny istotności ich oddziaływania na zdrowie
społeczeństwa, a także odpowiedniego ograniczenia zagrożeń. Wymaga to podjęcia odpowiednich działań
producentów urządzeń, pracodawców oraz służb kontrolnych, a także samych pracowników.
Wymagania dotyczące ochrony przed zagrożeniami elektromagnetycznymi w miejscu pracy są włączone do
obowiązujących w Polsce przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Rozp. MPiPS w sprawie NDS i NDN; PN-T06580:2002). Jednakże dla zapewnienia terminowej implementacji znowelizowanej dyrektywy 2004/40/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady do prawa polskiego konieczne jest przygotowanie propozycji wdrażających ją w
przedsiębiorstwach i w praktyce organów nadzoru nad warunkami pracy oraz upowszechnienie tych zasad w
ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej.
Rada z zadowoleniem przyjęła informacje, że Polska bierze aktywny udział w pracach nad nowelizacją tej
dyrektywy poprzez zaangażowanie przedstawicieli strony rządowej i związkowej w pracach Komitetu Doradczego
ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy (Advisory Committee on Safety and Health at Work - ACSH)
działającego przy Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Komisji
Europejskiej.
W związku z rozważanym przez Komisję Europejską wprowadzeniem w nowej dyrektywie bardziej elastycznych
wymagań bezpieczeństwa pracy w silnych polach elektromagnetycznych, Rada Ochrony Pracy uważa, że
wprowadzenie analogicznego kierunku zmian w polskim prawie pracy wymagałoby dla zachowania równowagi
wzmocnienia potencjału technicznego organów kontroli i nadzoru w omawianym zakresie.
W związku z powyższym Rada Ochrony Pracy uważa za niezbędne:




podjęcie działań celem merytorycznego przygotowania decyzji dotyczących określenia rodzaju
szczegółowych zmian w polskim prawie pracy zapewniających jego zgodność z wymaganiami nowej
dyrektywy dotyczącej pól elektromagnetycznych;
podjęcie odpowiednich działań edukacyjnych prezentujących nowe wymagania bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia w polach elektromagnetycznych oraz zasady ich spełnienia w przedsiębiorstwach.
Powinny one objąć także pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
Urząd Dozoru Technicznego, laboratoriów badawczych oraz ekspertów BHP współpracujących z
przedsiębiorstwami.

Rada z zadowoleniem przyjmuje informację o ujęciu odpowiednich prac w tym zakresie w ramach realizacji zadań
służb państwowych i projektów badawczych Programu Wieloletniego pn. "Poprawa bezpieczeństwa i warunków
pracy" (etap II). Powinny one wspierać organa administracji państwowej i przedsiębiorstwa w implementacji
nowych wymagań prawa europejskiego w zakresie ochrony pracowników przed negatywnymi skutkami
oddziaływania pól i promieniowania elektromagnetycznego.
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