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Pan
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15,

00-952 Warszawa
Szanowny Panie Ministrze,
Nawiązując do opublikowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycżnych (numer

Z

wykazu MZ 872)

i

zaprószenia społeczeństwa do konsultacji (pismo DPR.IV.02201.89.1.2019.AK2) uprzejmie
informuję, że Komisja ds. Problemów BioelektromagnetycznychPolskiego Towarzystwa

Badań Radiacyjnych im. M. Skłodowskiej-Curie od ponad
zagadnieniami związanymi

Z

10

lat zajmuje się

oddziaływaniem na zdrowie pól elektromagnetycznych (PEM),

w tym zwłaszcza wytwarzanych sztucznie PEM od linii elektroenergetycznych i systemów

telefonii komórkowej. W maju 2009 r. przedstawiliśmy Ministerstwu Zdrowia Rezolucję w
sprawie

dopuszczalnych

narażeń

ludności

na

PEM

pochodzące

od

linii

elektroenergetycznych, a w październiku 2009 r. w Rezolucję sprawie oddziaływania na
zdrowie systemów telefonii komórkowej. W obu Rezolucjach broniliśmy koncepcji polskich
limitów ochrony populacji generalnej przed falą krytyki, która w owym okresie polegała na
żądaniach radykalnego obniżenia ich poziomów. W tamtych latach w wielu krajach pojawiło
się szereg rezolucji, apeli i postulatów różnych grup specjalistów i inicjatyw obywatelskich
(np. rezolucja z Benevento i Wenecji, raport Bio—Initiative), które uzasadniały konieczność

znacznego obniżenia poziomu dopuszczalnej ekspozycji ludności na PEM, na podstawie
przeglądu wyników badań naukowych, kontrastujących Z podstawami naukowymi przyjętymi
w poprzednich dekadach przy formułowaniu międzynarodowych zaleceń dotyczących
najsłabszej ochrony ludżi przed oddziaływaniem PEM, jaką można zaakceptować wobec
wiedzy na temat ostrych skutków natychmiastowych narażenia na PEM (tj. przy narażeniu na
PEM o częstotliwościach radiowych

—

ochrony przed ostrymi skutkami termicznymi

narażenia). Zwolennicy lepszej ochrony ludzi (tj. obniżenia limitów narażenia) podnosili
konieczność uwzględnienia dowodów naukowych na duże ryzyko zdrowotne PEM

i

pilną

konieczność radykalnego obniżenia limitów dopuszczalnej ekspozycji ludności, czasem do
absurdalnie niskich poziomów, oderwanych od technicznych realiów funkcjonowania
infrastruktury energetycznej

i

radiokomunikacyjnej . Powyższe apele i rezolucje znajdowały

również duży oddźwięk w Polsce. W związku z tym, jako członkowie Komisji ds. Problemów
Bioelektromagnetycznych Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

i

specjaliści w

zakresie bioelektromagnetyki, czuliśmy się w obowiązku przedstawić wyważone stanowisko
w zakresie zagrożenia zdrowia ze strony PEM. Na podstawie analizy dostępnej wtedy
literatury naukowej sformułowaliśmy następujące wnioski:
-

„W związku

Z

powyższym oraz biorąc pod uwagę fakt, że doniesienia o skutkach

zdrowotnych długotrwałej ekspozycji na PEM 50 Hz (w miejscach stałego przebywania
ludności) poparte są autorytetem wielu wybitnych światowych autorytetów w dziedzinie
bioelektromagnetyzmu, uważamy że konieczne jest pilne podjecie pod auspicjami
Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Zdrowia prac nad ustaleniem nowego normatywu
dla ekspozycji ludności przy uwzględnieniu zasady ALARA (tak nisko jak to jest racjonalnie
dopuszczalne). Prace te powinny być prowadzone przy udziale przedstawicieli środowiska
naukowe) oraz
bioelekromagnetyków (delegowanych przez towarzystwa i ośrodki
specjalistów związanych z przesyłem i wykorzystaniem energii elektrycznej. Zwracamy,
uwagę, że zasada ALARA

jest powszechnie zalecana

i

stosowana już np. w przepisach

szwajcarskich czy włoskich dotyczących normowania PEM jako racjonalny kompromis
miedzy potrzebami, kosztami i poziomem ryzyka wynikającym z wprowadzenia normatywu

zadowalającego wszystkie strony. Zdaniem członków Komisji, najwyższe dopuszczalne
natężenie pól magnetycznych 50 Hz może pozostać na dotychczasowym poziomie 60 A/m lub
zostać obniżone do 20 A/m, przy czym w miejscach stałego przebywania ludności i na
terenach objętych i/lub przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową należy ustalić
znacznie niższe normatywy, zgodnie ze wspomnianą zasadą ALARA” (Rezolucja z dnia 14
maj 3, 2009 r.)
—

„Analiza danych literaturowych pozwala nam stwierdzić, że wg obecnego stanu wiedzy nie

ma uzasadnienia dla zmiany obowiązujących w Polsce wartości najwyższych dopuszczalnych

natężeń PEM o czestotliwościach takich jak emituje telefonia komórkowa dla ludności i
środowiska, tym bardziej, że normy te są znacznie niższe od zalecanych przez Parlament
Europejski i obowiązujących w wielu krajach Unii Europejskiej. Niemniej, należy podjąć

wieloośrodkowe systemowe badania epidemiologiczne narażenia na PEM emitowane przez
telefonie komórkowa.” (Rezolucja z dnia 13 pażdziernika 2009 r.).
W ciągu ostatnich 10 lat, nasza wiedza na temat skutków zdrowotnych ekspozycji na PEM
znacznie się pogłębiła. Dotyczy to zwłaszcza ekspozycji na PEM emitowane przez systemy
telefonii komórkowej . Rezultatem przeglądu wyników badań przez naukowe gremia
międzynarodowe było m.in. zakwalifikowanie w 2011 roku przez Międzynarodową Agencję
Badań Nad Rakiem (IARC) pola elektromagnetycznego zakresu radiofalowego (takiego jakie

jest wykorzystywane przez systemy telefonii komórkowej) do grupy 2B kancerogenów
(podczas oceny dowodów naukowych skonkludowano wtedy, że istnieje ograniczony dowód
działania rakotwórczego u ludzi przy braku wystarczającego dowodu rakotwórczości u
zwierząt doświadczalnych). W 2018 roku badania przeprowadzone w USA w ramach
Narodowego Programu Toksykologicznego oraz we Włoszech przez specjalistów z Instytutu
Ramazzini, wykazały wzrost ryzyka zachorowania na niektóre nowotwory u szczurów i
myszy eksponowanych przez całe życie na PEM o parametrach charakteryzujących m.in.
systemy telefonii komórkowej. W związku z tym, że w wymienionych badaniach pojawiły się
brakujące w 2011 roku dane dotyczące badań na zwierzętach, sformułowano postulaty
przekwalifikowania pola radiofalowego do grupy 2A kancerogenów, a nawet przeniesienia
ich do grupy

1.

W bieżącym roku IARC ogłosił komunikat o włączeniu reewaluacji

kancerogenności PEM do programu pilnych prac Agencji. Cały czas trwają też intensywne
prace mające wyjaśnić przyczynę wzrostu częstotliwości objawów subiektywnych ze strony
centralnego układu nerwowego u osób mieszkających w pobliżu stacji bazowych telefonii
komórkowej i często są one rozpatrywane w kontekście ekspozycji na PEM.
Omówione okoliczności i wyniki najnowszych badań naukowych, są silnym argumentem
przeciw gwałtownemu podnoszeniu teraz wartości limitów dopuszczalnej ekspozycji na

PEM

—

zwłaszcza dla populacji generalnej obejmującej także kobiety w ciąży, dzieci

(szczególnie wrażliwe na PEM), osoby starsze lub przewlekle chore.
O ile można dyskutować o wyższych limitach narażenia w miejscach, w których przebywanie

ludzi jest ograniczone, a nawet może być wyłączone z dostępu dla grup najwrażliwszych, to
krok taki jest szczególnie dyskusyjny wobec ich podniesienia w miejscach stałego

i

nieuniknionego przebywania ludzi (mieszkania, żłobki, szkoły, szpitale itp.).
Zwracamy również uwagę, że istnieje w tej chwili niepowtarzalna okazja do ”domknięcia”
systemu ochrony przed PEM w Polsce. Kompletny system, zgodnie z założeniami
ustawowymi polskiego systemu prawnego, powinien obejmować trzy elementy:
3

l. Ochronę ludzi przed PEM emitowanym przez stałe instalacje infrastrukturalne wg.
rozumienia Prawa Ochrony Środowiska, czyli linie elektroenergetyczne wysokich
napięć i obiekty radionadawcze stosunkowo dużej mocy (takie jak: nadajniki radiowe
i telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej, itd.);
2. Ochronę ludzi przed PEM emitowanym przez żródła traktowane jak urządzenia

powszechnego użytku;
Ochronę pracowników przed PEM w środowisku pracy.
W obowiązującym w tej chwili w Polsce systemie prawnym brak jest uregulowania ww.
3.

punktu 2 (podkreślenia wymaga, że w tym zakresie do oceny zagrożeń konieczne jest
określenie limitów dla wielu miar dotyczących zarówno skutków oddziaływania PEM na
ludzi, jak

i

poziomu PEM w otoczeniu urządzeń). Przyczynia się to do licznych

nieporozumień, np. próby dokonywania oceny ekspozycji ludzi od urządzeń użytkowanych w
mieszkaniach na podstawie wymagań prawa ochrony środowiska dotyczących instalacji.
Wobec omówionych okoliczności konieczne wydaje się co najmniej takie zmodyfikowanie
treści projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku z dnia 14.11.2019 r. by jednoznacznie z niego wynikało,
że dotyczy emisji z instalacji oraz doprecyzowanie przed jakimi rodzajami zagrożeń

elektromagnetycznych określone w nim limity mają chronić (analogicznie jak zakres
zastosowania

i

wyłączeń dla poszczególnych limitów określony z reguły w zaleceniach

międzynarodowych). Bardzo potrzebne wydaje się również pilne przystąpienie do utworzenia
przepisów dotyczących ochrony ludzi przed negatywnymi skutkami ekspozycji na PEM
pochodzące od urządzeń powszechnego użytku.
Uzupełniająco powinny zostać opracowane, wzorem innych państw europejskich, również
standardy narażeń na PEM wykorzystywane w celach medycznych lub quasi—medycznych
(jak

medycyna

estetyczne

kosmetologia),

czy

oddziaływania terapeutycznego, jak

i

obejmujące

zarówno

specyfikację

wymagania bezpieczeństwa osób poddawanych

intencjonalnemu narażeniu na PEM (dotychczas często zarówno całkowicie poza kontrolą
skuteczności takich zabiegów, jak

i

poza kontrolą bezpieczeństwa elektromagnetycznego

podczas ich przeprowadzania).
W związku z powyższymi uwagami uprzejmie prosimy Pana Ministra o wycofanie z dalszej
legislacji omawianego projektu rozporządzenia w aktualnej jego treści
prac nad sygnalizowanymi problemami legislacyjnymi.

i

podjęcie szerszych

Jednocześnie deklarujemy gotowość szerokiej współpracy naszego środowiska ekspertów
bioelekromagnetyków W procesie opracowania założeń do wspomnianej legislacji, aby w
zrównoważony sposób uzyskać poprawę bezpieczeństwa Polaków narażonych
na PEM w zróżnicowanych okolicznościach życia codziennego i pracy.
harmonijny

i

Dr Halina Aniołczyk
Przewodnicząca Komisji ds. Problemów Bioelektromagnetycznych
Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. M. Skłodowskiej Curie

Prof dr hab. n. med. Marek Zmyślony
Prezes Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. M. Skłodowskiej
Curie

Łódż, 29.11.2019 r.

