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 Historia unormowania w obszarze pola 

elektromagnetycznego  w Polsce i na 
świecie 

History of standarization in the area of 
electromagnetic field in Poland and in the 

world 

         

     Andrzej Krawczyk 
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Pole elektromagnetyczne 

 Pole elektryczne i pole 

magnetyczne towarzyszą 

człowiekowi od zawsze a 

świadomie generowane 

pole elektromagnetyczne 

jest wynikiem odkryć  

Volty, Oersteda, Faradaya, 

Hertza,  matematycznie 

opisanych układem równań 

Maxwella. 
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Paracelsus (1493-1541) 

 Omnia sunt venena, nihil est sine veneno. 

Sola dosis facit venenum 

 

 Poison is in everything, and no thing is 

without poison. The dosage makes it  a 

poison. 

 Wszystko jest trucizną, ale skutek zależy od 

dawki.  
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Zagrożenie – zjawisko powodowane działaniem 

natury lub/i człowieka, tworzące sytuację, w której 

poczucie bezpieczeństwa zmniejsza się lub zanika.    

Zagrożenie - definicje 

Zagrożenie jest to źródło potencjalnego 

zniszczenia, zakłócenia lub ubocznych skutków 

zdrowotnych czegoś lub  kogoś przy 

określonych warunkach   . 



Ryzyko - definicje 

 prawdopodobieństwo wystąpienia czegoś co 

może mieć niepożądany wpływ na ludzi, 

infrastrukturę, finanse, środowisko, zwierzęta 

lub   
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Ryzyko jest szansą lub 

prawdopodonieństwem, że człowiek dozna 

dysfunkcji albo złego efektu zdrowotnego 

przy ekspozycji na zagrożenie.    



Pragmatyczne rozróżnienie   

 Zagrożenie ma być  zidentyfikowane 

 

 Ryzyko ma być oszacowane liczbowo   

 Może się okazać, że zagrożenie może być 

duże a ryzyko małe 
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Woda z góry jest zagrożeniem  

 

• Ryzyko wielkie – wodospad 

 

• Ryzyko średnie – duży deszcz, grad 

 

• Ryzyko małe – kąpiel pod prysznicem 

Pragmatyczne rozróżnienie 
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Zagrożenie elektroenergetyczne -

nad ulicą japońską 
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Zagrożenie telekomunikacyjne 
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Pytania 

 Po co i jak powstawały normy – rys historyczny 

 Co stanowi naukowy background dla tworzenia 
norm?   

 Czy przestrzeganie norm daje gwarancje 
bezpiecznego przebywania w polu 
elektromagnetycznym?  

 Jakie są przyczyny różnic, i to zasadniczych, w 
normach poszczególnych krajów czy organizacji 
ponadrządowych? 
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 Wprowadzanie norm i standardów ma długą 

historię i jest związane z upowszechnianiem się 

elektrotechnik i  telekomunikacji.  Ale erupcja norm 

nastąpiła stosunkowo niedawno, do czego 

przyczynił się rozwój elektroenergetyki (masowość 

występowania linii elektroenergetycznych) i 

elektrotechniki (urządzenia domowe) oraz 

telekomunikacji (masowość i widoczność masztów 

radiowych i stacji bazowych telefonii komórkowej).  
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 Norma środowiskowa - pojęcie 
prawne, ustalona arbitralnie wielkość, 
której przekroczenie jest uznane za 
szkodliwe dla środowiska i za 
naruszenie prawa ekologicznego. 
Normy są tworzone osobno dla 
każdego składnika środowiska 
(powietrza atmosferycznego, wód itd.) 
lub czynnika środowiskowego (np. 
hałas, promieniowanie).  
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 Normy i standardy definiują maksymalne 

wartości parametrów elektromagnetycznych 

dla  poszczególnych zakresów 

częstotliwości, powyżej których  działanie 

pola elektromagnetycznego może 

powodować skutki negatywne 
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Historia norm dla ELF (do 100 kHz) 

    Problem unormowania wartości związanych z 
intensywnością pola EM niskiej częstotliwości 
zyskał na znaczeniu po ukazaniu się w 1979 roku 
pracy 

    Nancy Wertheimer,   Ed Leeper. American 
Journal of Epidemiology, vol. 109, ss. 273-84,  

    w której wskazano  na dwu-, trzykrotny wzrost 
szans zachorowania na białaczkę u osób 
mieszkających w pobliżu linii energetycznej 
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Pierwsze normy 

   Inst/Państwo   poziom (mT) poziom (mT) 

praca populacja 

ZSRR 1975 1,76 - 

RFN 1986 0,314 0,314 

Australia 1989 0,5 0,1 

ANSI/IEEE 

1991 

0,205 0,205 
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Pierwsza polska norma dla 

populacji generalnej 1980 

 Składowa elektryczna PEM –    10 kV/m 

 Składowa magnetyczna PEM – nie podana 
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PEM wysokiej częstotliwości (100 

kHz – 300 GHz) 

 W 1953  roku laboratorium Bella 

wyprodukowało pierwszą liczbę normatywną 

1 W/m2 jako  ograniczenie mocy 

promieniowania na terenie zakładów Bella. 

 Firma General Electric z kolei 

zaproponowała wartość 10 W/m2.  
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 Inna amerykańska firma,   Lockheed Aircraft 

Co., zaproponowała w roku 1955 wartość 

130 W/m2.  

 Podobna wartość została podana przez Siły 

Powietrzne Stanów Zjednoczonych – 100 

W/m2.  
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W Polsce  

 Prekursorem był 

prof. Stefan 

Manczarski 
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 Stefan Manczarski – 1953:   

   Dla fali radiowej 2-20 m (15 – 150 MHz) 

składowa elektryczna fali poniżej 0,5 V/m 

(0,0081 W/m2)  gwarantuje bezpieczeństwo, 

powyżej 3 V/m (0,049 W/m2) jest groźne dla  

organizmu  
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 Stefan Manczarski, Henryk Kucia (Korniewicz) 
1969:  

Dla częstotliwości 0,1 - 300 MHz  

Pole nieszkodliwe, przebywanie bez ograniczeń 

 0,1 – 30 MHz 

E<1 V/m (0,016 W/m2), H<0,5 A/m (H do 10 MHz) 

30 MHz -  300 MHz 

E<0,5 V/m (0,008 W/m2), H<0,5 A/m (H do 10 
MHz) 
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Dla częstotliwości 0,1 - 300 MHz  

Pole niebezpieczne, przebywanie zabronione 

 0,1 – 30 MHz 

E >1 kV/m (16 W/m2), H > 500 A/m (H do 10 MHz) 

30 MHz -  300 MHz 

E > 0,5 kV/m (8 W/m2), H > 500 A/m (H do 10 MHz) 
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Podstawy naukowe procedury 

tworzenia normy dla ELF  

 Identyfikacja zagrożenia 

 Ustalenie parametru normowanego 

 Ustalenie wartości parametru takiego, który 

definiuje  środowisko wolne od zagrożenia 
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Sposób oddziaływania PEM na 

człowieka  

 

u

POLE  ELEKTRYCZNE

POLE  MAGNETYCZNE

i

u
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Efekty zdrowotne dla pola EM niskiej 

częstotliwości  

 gęstość prądu [mA/m2] 

 > 1000 zagrożenie życia 

 100 – 1000 zmiany w centralnym układzie 
nerwowym, pobudzenie niektórych tkanek, 
możliwość zagrożenia życia  

 10 – 100 udokumentowane efekty: magnetofosfeny, 
możliwy wpływ na centralny i peryferyjne układy 
nerwowe, akceleracja gojenia po złamanich 

 1 – 10 wpływy nieistotne 

 < 1 brak efektów 
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Składowa magnetyczna 

maxmax Brfj 

      j =  - ∂B/∂t 
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Dane do obliczeń 

 r = .06m (dysk – głowa) i  .1m (dysk – tułów), 

 f  = 50 Hz 

 przewodność:  0.1 S/m (głowa),  0.2 S/m (tułów),     

 B = 

 Dla głowy  - 0.636 mT, 

 Dla tułowia  - 5.28 mT 

 Współczynnik bezpieczeństwa 5-10 daje  

 B = 0,05 – 0,1 mT (w tym przedziale mieszczą się normy) 
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Składowa elektryczna 

                                      j = ε ∂E/∂ t  

                        E = j/ 2  π f ε.  
 

  ε = 8,1  10(-11) 

  f = 50 Hz  

 E = 300 kV/m 

 Biorąc pod uwagę, że względna przenikalność dielektryczna tkanek i 
płynów fizjologicznych jest w granicach 5-10 a zatem zmniejsza się 
wartość E, a dalej po zastosowaniu odpowiednika współczynnika 
bezpieczeństwa otrzymujemy wartość 5 kV/m, taką jak podaje 
Rekomendacja Unii Europejskiej.      
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 Efekty zdrowotne przy wysokiej     

częstotliwości   

Energia absorbowana przez organizm  – efekt nagrzewania 

 

  Wzrost temperatury o więcej niż 1 K może  

wywołać   reakcje zdrowotne u osoby 

„napromieniowanej” polem 

elektromagnetycznym   



31 

Wysokie częstotliwości 

 SAR =  ΔT/ Δt  cw   

    gdzie ΔT – przyrost temperatury, Δt – przyrost czasu, cw – ciepło 
własciwe.   

 Jeżeli ΔT =1, a  Δt = 360  sekund (6 minut pojawia się w normie, jako 
czas pomiaru SAR, jeśli SAR można mierzyc?)  a cw dla tkanki 
ludzkiej średnio wynosi 3000 J/kg/K, to  otrzymamy:   

 SAR ≈  8 W/kg  

 Stosując jakiś  współczynnik bezpieczeństwa  (2 do 20) otrzymujemy 
SAR z norm, które zawierają SAR  0,4 - 4.    

 

 Analiza zakłada liniowy przyrost temperatury wraz z czasem, co 
może być dalekie od prawdy, jako że następują inne procesy 
biofizyczne, jak np. perfuzja krwi, które dość silnie osłabiają wzrost 
temperatury.  
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Wspólczesne standardy 

•Polski (2003) 

•EU (1999) 
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Polskie  standardy 
  

 

 

 

Physical parameters 

frequency 

Electric 

compone

nt 

Magnetic 

component  

Power 

density 

1 2 3 4 

1 0 Hz 10 kV/m 2500 A/m - 

2 od 0 Hz do 0,5 Hz - 2500 A/m - 

3 od 0,5 Hz do 50 Hz 10 kV/m 60 A/m - 

4 od 0,05 kHz do 1 kHz - 3/f A/m - 

5 od 0,001 MHz do 3  MHz 20 V/m 3 A/m - 

6 od 3 MHz do 300 MHz 7 V/m - - 

7 od 300 MHz do  300 GHz 7 V/m - 0,1 W/m2 
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Standardy UE  (miary zewnętrzne) 

f 50 Hz 50 Hz 900 MHz 1.8 GHz 2.45 GHz 

E 

V/m 

B 

 mT 

S 

W/m2 

S 

W/m2 

S 

W/m2 

Public 

exposure 

limits 

5 000 0.1 4.5 9 10 

Occupational 

exposure 

limits 

10 000 0.5 22.5 55 



f B 

(mT) 

j 
(mA/m2 ) 

(rms) 

Średnii SAR 

na całe ciało 

(W/kg) 

Zlokalizowany 

SAR 

(głowa i tułów) 

(W/kg) 

Zlokalizowany 

SAR 

(kończyny) 

(W/kg) 

Gęstość  

strumienia 

mocy, S 

(W/m2 ) 

  

0 Hz 

0-1 Hz 

1-4 Hz 

4-1000 Hz 

1000 Hz-100 

kHz 

100 kHz-10 MHz 

10 MHz-10 GHz 

10-300 GHz 

  

40 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  

  

  

- 

8 

8/f 

2 

f/500 

f/500 

- 

- 

  

- 

- 

- 

- 

- 

0,08 

0,08 

- 

  

- 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

- 

  

  

  

- 

- 

- 

- 

- 

4 

4 

- 

  

  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10 
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Standardy UE (miary wewnętrzne) 
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Japońskie standardy 

Frequency 50 Hz   

60 Hz 

50 Hz 900 MHz 1.8 GHz 2.45 GHz 

Electric 

component 

V/m 

Magnetic 

component 

mT 

Power 

density 

W/m2 

Power 

density 

W/m2 

Power 

density 

W/m2 

Public 

exposure 

limits 

3 000 0,2 mT (od 

niedawna) 

 1  1,8  2,1 
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Reference levels recommended by the EU-Council to 

compare with Polish standards  
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Reference levels recommended by the EU-Council to 

compare with Polish standards  
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Limity PEM dla częstotliwości stosowanych w 

systemach telefonii komórkowych w W/m2. 

 

 Kraj / 

organizacja  

900 MHz 1800 MHz 2100 MHz 

ANSI 6 12 14 

CENELEC 4,5  9 10,5 

Australia 4,5 9 10,5 

Austria 4,5 9 10,5 

Belgia 1,125 2,25 2,625 

Francja  4,5 9 10,5 

Japonia 1 1,8 2,1 

Polska  0,1 0,1 0,1 

Rosja 0,1  0,1 0,1 

Węgry 0,1 0,1 0,1 
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 co normy gwarantuja???  

 Można mnożyć porównywanie przepisów, co może 
tylko potwierdzać ich totalną rozbieżność.  Autorzy 
różnych norm obiecują ich harmonizację ale 
wydaje się  to być dość odległą perspektywą. 
Jedyne co pozostaje ludziom wystawionym na 
działanie pola elektromagnetycznego jest spokojne 
podejście do ewentualnych zagrożeń i prosta 
konstatacja, że jeśli normy w innych krajach są 
mniej ostre to może przebywanie  w polu 
elektromagnetycznym, przekraczającym normy 
krajowe, nie jest groźne????    



Tendencje w normowaniu: składowa 

magnetyczna PEM niskiej częstotliwości 

 ICNIRP Guidelines, Guidelines for limiting 

exposure to time-varying electric, magnetic, 

and electromagneticfields (up to 300 GHz), 

Health Physics, 74 (4), 1998, 494-522  

  ICNIRP Guidelines, Guidelines for limiting 

exposure to time-varying electric and 

magnetic fields (1 Hz to 100 kHz), Health 

Physics, 99 (6), 2010, 818-836  

 



 Podstawą propozycji unormowania z 1998 są możliwe 
dolegliwości, jakkolwiek autorzy dokumentu 
wykazują sceptycyzm do ich realności.  

 Nowy dokument prezentuje całkiem inne podejście, 
szczególnie w opisie ostrych efektów pola 
elektromagnetycznego. Skupiono się na efektach 
wizualnych – magnetofosfenach, efekcie odkrytym 
przez  Jacques Arsene d’Arsonvala i Silvanus P. 
Thompsona na przełomie XIX i XX wieku.  

 



 Dokument z 2010 wprowadza do analizy również 
efekt długotrwały (chronic effects).  IARC  
(Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem 
umieszcza  składową magnetyczną PEM niskiej 
częstotliwości w grupie 2B – zawiera ona sytuację 
z możliwością generacji nowotworu 

    the situations for which there is limited evidence of 
carcinogenicity in humans and less than sufficient 
evidence of carcinogenicity in experimental animals. 
Kategoria ta jest dość szeroka – kawa, niektóre 
warzywa, etc.    



Porównanie wartości 



Nowy dokument liberalizuje dopuszczalność 

składowej magnetycznej dwukrotnie.  

Podobnie jest dla środowiska pracy   

Podniesiono wartość z  0,5 mT do 1 mT.  



IARC 
(międzynarodowa Agencja do walki z chorobami 

nowotworowymi) 
 

klasyfikacja;   
-ELF PEM i PEM jako “Grupa 2B” (możliwa 

kancerogenność u ludzi) 
 

-PE PEM i statyczne PE/PM jako “Grupa 3” 

(nie klasyfikowana jako kancerogenne 

  

Identyfikacja zagrożenia 

-ocena kancerogenności 



Badania INTERPHONE 

 

 16 grup badawczych 

 13 krajów (Australia, Kanada, Dania, Finlandia, 

Francja, Niemcy, Izrael, Włochy, Japonia, Nowa 

Zelandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania) 

 Uwaga skupiona na grupie 30-59 lat, jako 

użytkującej telefony komórkowe intensywnie 5-10 

lat wstecz 

 Przebadano 2708 przypadków glejaka i 2409 

oponiaka 



 Anders Ahlborn: „…W   sumie prowadzone dotąd badania 

nie wskazały w czasie około 10 lat użytkowania telefonów 

komórkowych na wzrost ryzyka powstawania guzów 

mózgu ani żadnych innych nowotworów głowy” 

(Epidemiology 5/2009).   

 Kenneth J. Rothman, uczestnik wspomnianych badań 

pisze w artykule opublikowanym też w 2009 roku, że 

badania dotyczyły wyłącznie wpływu pola EM od 

telefonów komórkowych, a nie innych zagrożeń 

związanych z ich używaniem – zwiększonej możliwości 

wypadków samochodowych związanych z użytkowaniem 

telefonów podczas jazdy. 



 International Journal of Epidemiology, 2010: 

 

 Overall, no increase in risk of either glioma or 

meningioma was observed in association with 

use of mobile phones. 

 …nie zaobserwowano wzrostu ryzyka glejaka i 

oponiaka  w związku z używaniem telefonów 

komórkowych 



 Projekt SEER 

 
 

The Surveillance, Epidemiology,  

and End Results Program  

                 SEER   

Projekt prowadzony przez amerykański 

Narodowy Instytut Badań nad Rakiem 
  



Wyniki programu 
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 Konkluzje z badań SEER 

Overall, these incidence data from the United States 

based on high-quality cancer registries do not provide 

support for the  view that use  of celullar phones 

causes brain cancer 

…analiza przypadków z obszaru Stanów 

Zjednoczonych, bazująca na rejestratorach zachorowań 

wysokiej jakości nie wspiera poglądu, że używanie 

telefonów komórkowych powoduje nowotwory mózgu   

Peter D. Inskip et al., Neuro-Oncology, 11/2010. 
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Czym spowodowana jest nadzwyczajna 

ostrość polskich norm??? 

 Henryk Korniewicz (1969):  

   W trosce o zdrowie ludzi pracy korzysta się 

w Polsce przy opracowywaniu przepisów 

bezpieczeństwa z sugestii zawartych w już 

opracowanych przepisach w Związku 

Radzieckim, które są na ogół ostrzejsze od 

przepisów obowiązujących w USA i krajach 

zachodnich… 
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Podsumowanie 

 Należy badać 

wzajemne relacje pola 

elektromagnetycznego 

i środowiska 

biologicznego ale 

bardziej pod kątem ich 

natury biofizycznej i 

biochemicznej.  
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Praktyczna zasada 

Radiation level 

  ALARA level (As Low As Reasonable 

Achievable)   

exposure 

 Prudent avoidance   

 



Podsumowanie c.d. 

 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:CE_with_grid.svg&filetimestamp=20080305135433
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DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ 
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 Jeśli nie ma zgody wsród 

normodawców co do  

poziomu norm to nie ma 

też sensu przywiązywanie 

specjalnej wagi do ich 

ustalania – wydaje się, że 

w tym chaosie 

normatywnym normy 

rekomendowane przez 

Unię Europejską są 

rozsądnym rozwiązaniem.  


