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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0891/2006, którą złożyła Karina Adamik (Polska), w sprawie pracy 
w warunkach oddziaływania pól magnetycznych

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję twierdzi, że w Polsce nie dokonuje się oceny ryzyka oddziaływania pól 
magnetycznych na pracowników. Jej zdaniem rosnące narażenie na działanie pól 
magnetycznych lub promieniowania optycznego ma bardzo poważny szkodliwy wpływ na 
zdrowie ludzkie. Składająca petycję zwróciła się ze sprawą do szeregu krajowych organów 
sektora ochrony zdrowia (których nie wymienia), odpowiedzialnych za przeprowadzenie 
oceny ryzyka. Składająca petycję zwraca się z prośbą do Parlamentu Europejskiego 
o dopilnowanie, aby odnośne władze polskie przestrzegały unijnych przepisów w sprawie 
ograniczenia narażenia ludności na promieniowanie pól magnetycznych, jak również zasady 
ostrożności w związku z ochroną środowiska i zdrowia publicznego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 marca 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 lipca 2007 r.

Składająca petycję twierdzi, że w Polsce nie istnieją instytucje zajmujące się dokonywaniem 
pomiarów pól elektromagnetycznych, „do powstania których przyczyniają się działania ze 
strony policji”. Komisja Europejska nie może wypowiedzieć się w kwestii znaczenia tej 
sprawy ani istoty rzekomych „działań ze strony policji”, obejmujących narażenie ogółu 
społeczeństwa na oddziaływanie pól magnetycznych, ponieważ w petycji nie podano żadnych 
dowodów ani nawet opisu tego problemu. Ponadto z powodu braku jakichkolwiek 
rzeczowych informacji Komisja nie jest w stanie ocenić, czy kompetencje Wspólnoty odnoszą 
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się do wspomnianych rzekomych działań. Z tego powodu Komisja Europejska nie może 
zbadać przedmiotowej kwestii, która w petycji została opisana w sposób niewystarczający.

Jeżeli chodzi o kwestię narażenia ogółu społeczeństwa na oddziaływanie pól 
elektromagnetycznych, w 1999 r. Rada przyjęła zalecenie (zalecenie Rady 1999/519/WE), 
w ramach którego w oparciu o międzynarodowe wytyczne określa się podstawowe wymogi 
i poziomy odniesienia, mające na celu ograniczenie stopnia narażenia ogółu społeczeństwa na 
oddziaływanie pól elektromagnetycznych. Zalecenie to skłania państwa członkowskie do 
uwzględniania tych wymogów i poziomów przy tworzeniu krajowych środków mających na 
celu ograniczenie narażenia ogółu społeczeństwa na oddziaływanie pól 
elektromagnetycznych. Zgodnie z art. 152 traktatu WE, obowiązkiem państw członkowskich 
jest wybór i przyjęcie odpowiednich środków kontroli narażenia na oddziaływanie pól 
elektromagnetycznych. Kwestia ta nie w chodzi w zakres kompetencji UE. Jednakże zgodnie 
z art. 137 traktatu WE, UE ma prawo wprowadzić w środowisku pracy minimalne wymagania 
służące skłanianiu do wprowadzania ulepszeń, gwarantując tym samym lepszą ochronę 
zdrowia i bezpieczeństwo pracowników. W dniu 29 kwietnia 2004 r. Rada przyjęła dyrektywę 
2004/40/WE w sprawie narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane polami 
elektromagnetycznymi.

Według informacji dostępnych Komisji, w Polsce organem odpowiedzialnym za przyjęcie 
środków mających na celu ograniczenie narażenia ogółu społeczeństwa na oddziaływanie pól 
elektromagnetycznych jest Główny Inspektorat Sanitarny, którego adres zamieszczono 
poniżej.

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY
Departament Higieny Środowiska
ul. Długa 38/40
00-238 Warszawa
Polska

http://www.gis.gov.pl
tel.: +48 22 536 13 00
faks: +48 22 635 61 94

Dyrektor Departamentu
Izabela Fengler

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Od momentu wydania pierwszego komunikatu Komisji w dniu 27 lipca 2007 r. składająca 
petycję przekazała nowe informacje.
Część dokumentacji to kopia korespondencji między składającą petycję a polskimi sądami 
i prokuratorami w sprawie ochrony danych osobowych. Kwestie te nie wydają się związane 
z innymi skargami dotyczącymi narażenia społeczeństwa na promieniowanie. Komisja nie 
może rozpatrywać zagadnienia wchodzącego wyłącznie w zakres kompetencji krajowych.
Kolejny zbiór dokumentów dotyczy skarg na a) policjanta i/lub b) komisariat policji położony 
prawdopodobnie w pobliżu domu składającej petycję. Jednak styl pism i konstrukcja zdań są 
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tak zawiłe, iż nie można doszukać się faktów. Wydaje się, że osoba ta obawia się wszelkiego 
rodzaju promieniowania oraz skutków emisji powodowanych przez anteny umieszczone na 
dachu komisariatu. Niektóre dokumenty w tym zestawieniu wskazują, że właściwe organy 
podjęły już działania, a uzyskane wyniki były znacznie poniżej limitów dotyczących
narażenia społeczeństwa na promieniowanie w Polsce.
Należy zauważyć, że problem przedstawiony przez składającą petycję dotyczy narażenia
społeczeństwa na promieniowanie niejonizujące (pola elektromagnetyczne), nie zaś narażenia
pracowników. A zatem przedmiot petycji nie jest związany ze zdrowiem i bezpieczeństwem 
pracowników. Tytuł petycji należy odpowiednio zmienić.
Jeżeli chodzi o ogólne zagadnienie narażenia społeczeństwa na oddziaływanie pól 
elektromagnetycznych, Rada przyjęła w 1999 r. zalecenie (zalecenie Rady 1999/519/WE) 
ustanawiające podstawowe ograniczenia i poziomy referencyjne oparte 
na międzynarodowych wytycznych. Ma ono na celu ograniczenie narażenia społeczeństwa na 
działanie pól elektromagnetycznych. W zaleceniu tym wzywa się państwa członkowskie do 
uwzględnienia takich ograniczeń i poziomów przy ustanawianiu środków krajowych 
ukierunkowanych na zmniejszenie ekspozycji społeczeństwa na oddziaływanie pól 
elektromagnetycznych. Zgodnie z art. 152 traktatu WE to w gestii państw członkowskich leży 
podejmowanie decyzji i stosowanie odpowiednich przepisów z zakresu monitorowania 
ekspozycji na działanie pól elektromagnetycznych; UE nie, ma uprawnień w tym obszarze. 
Polska ustanowiła krajowe ramy regulacyjne, które są bardziej rygorystyczne niż zalecenie 
Rady.
Aby zapewnić, że limity proponowane w zaleceniu są wystarczająco rygorystyczne dla 
ochrony zdrowia społecznego, Komisja ciągle monitoruje rozwój wiedzy naukowej 
w dziedzinie możliwych skutków zdrowotnych wywołanych działaniem pól 
elektromagnetycznych, jak również stosowanie zalecenia 1999/519/WE w sprawie 
ograniczenia narażenia ogółu społeczeństwa na oddziaływanie pól magnetycznych..

W swojej ostatniej aktualizacji europejski Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo 
Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) oznajmia, że w odniesieniu 
do częstotliwości radiowych „stwierdzono na podstawie trzech niezależnych obszarów 
dowodowych (badań epidemiologicznych, badań na zwierzętach oraz in vitro), że ekspozycja 
na pola o częstotliwości radiowej prawdopodobnie nie prowadzi do znaczącego wzrostu 
liczby przypadków nowotworów u ludzi. Jednak […] niezbędne są dalsze badania, aby 
określić, czy znacząca, długookresowa ekspozycja ludzi na oddziaływanie takich telefonów
może powodować pewne zagrożenie nowotworem.
W odniesieniu do skutków nierakotwórczych badania naukowe nie poświadczyły 
powodowania symptomów przez pola o częstotliwości radiowej. Oznacza to, że jak dotąd 
dostępne dowody naukowe potwierdzają, iż limity proponowane w zaleceniu są wystarczające 
dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony społeczeństwa.”
Uznając, iż kwestia ta nie dotyczy ekspozycji pracowników, Komisja uważa, że w petycji nie 
opisano żadnego naruszenia prawa wspólnotowego.
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