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 POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM)  
JAKO ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA  

 
Emisja zanieczyszczeń  

to wprowadzanie do środowiska wytworów działalności 
człowieka, a w szczególności:  

 
- substancji (np. zanieczyszczeń stałych, ciekłych lub gazowych)  

- energii (np. hałasu, wibracji, pól elektromagnetycznych)  
 

SZTUCZNE POLA ELEKTROMAGNETYCZNE  
TO RODZAJ ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA  

tzw. ELEKTROSMOG 
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•  

Jakie są główne źródła sztucznych pól elektromagnetycznych 
wysokich częstotliwości? 
 

• Stacje bazowe telefonii komórkowej (2G, 3G, 4G … 5G?). 

• Telefony komórkowe, smartfony, smartwatche, itp. 
• Nadajniki telewizji cyfrowej oraz radia. 
• Bezprzewodowe telefony stacjonarne DECT, elektroniczne nianie. 
• Routery, tablety, laptopy, smartfony itp. z włączonymi funkcjami: 
   Bluetooth, Wi-Fi, Synchronizacja danych, Dane komórkowe. 
• Bezprzewodowe mierniki zużycia: energii elektrycznej, wody, gazu, 
   ciepła (tzw. Smart Meters). 
• Radary: wojskowe, lotniskowe, meteorologiczne. 
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Proponowana zmiana mega ustawy telekomunikacyjnej  
(druk nr UD172): 
 
 - umożliwi inwestorom uniknięcia obowiązku uzyskania pozwolenia  
  na budowę oraz opłat legalizacyjnych i kar z tytułu nielegalnego     
  użytkowania stacji bazowych telefonii komórkowej (SBTK). 
 
- umożliwi przejęcie kontroli nad sposobem ograniczenia prawa własności  
  do nieruchomości, co do której inwestor nie posiada tytułu prawnego. 
 
- wykluczy z procesu decyzyjnego w sprawie budowy stacji bazowych    
  telefonii komórkowej mieszkańców i organy samorządowe. 
 
- zmieni normę narażenia na promieniowanie elektromagnetyczne     
   wysokich częstotliwości z 0,1 W/m2 na  … 10 W/m2 ? 
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Art. 5 Konstytucji RP 
  

Rzeczypospolita Polska strzeże niepodległości            
   i nienaruszalności swojego terytorium,  

zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela                     
 oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa 

narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska  
kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. 

 
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jest jednym  

z najważniejszych wyzwań współczesnego świata.  
Pojęcie to w sposób najbardziej przejrzysty i powszechnie stosowany zostało 

zdefiniowane przez powstałą w 1983 r. Światową Komisję G. Brundtland do spraw 
Środowiska i Rozwoju.  

Określa ona zrównoważony rozwój, jako taki, w którym potrzeby obecnego 
pokolenia mogą być zaspokajane bez pozbawiania możliwości zaspokojenia 

potrzeb przyszłych pokoleń. 
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Art. 30 Konstytucji RP - Godność osobista 
 

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło 
wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna,  

a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. 
 

CO TO ZNACZY? 
Konstytucja wywodzi nasze prawa z trzech fundamentalnych wartości:  

godności, wolności i równości.  
Godność jest najważniejszym z tych terminów.  

Godność przysługuje każdemu z nas, każdemu człowiekowi. 
 

Obowiązkiem państwa, społeczeństwa i innych ludzi  
jest uznawanie i nienaruszanie tej godności. Oznacza to zapewnienie 
wszystkim „minimum szacunku” oraz takich ram do samorealizacji,  

które umożliwią działanie zgodne z naszą wolą i systemem wartości.  
 

Godność jest przyrodzona – jej źródłem nie jest Konstytucja lub inny akt 
prawny, ale sam fakt bycia człowiekiem (prawo naturalne). 
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Art. 38 Konstytucji RP - Prawo do ochrony 
życia  

Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną 
ochronę życia. 

 
CO TO ZNACZY? 

 
Prawo do ochrony życia jest jedną z najważniejszych gwarancji 
konstytucyjnych, które w sposób naturalny warunkuje istnienie 

wszystkich dalszych wolności i praw.  
Ponieważ życie ludzkie jest wartością konstytucyjną, państwo w sposób 

bezpośredni powołane zostaje do jego ochrony. 
 

Konstytucja wymaga od państwa nie tylko powstrzymania się  
od wprowadzania regulacji dopuszczających pozbawianie życia ludzkiego, 

np. w ramach kary śmierci, ale również podejmowania określonych 
kroków w celu ochrony tego życia. 
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Art. 39 Konstytucji RP - Zakaz 
eksperymentów naukowych 

Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym,  
w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. 

 
CO TO ZNACZY? 

 
Z Konstytucji wynika, że eksperymenty medyczne oraz inne nie mogą być 

obarczone świadomym ryzykiem negatywnych skutków dla osób 
poddanych eksperymentowi. Dobrowolnie wyrażona zgoda na udział  

w eksperymencie powinna być zawsze udzielona indywidualnie,  
a nie w sposób zbiorowy.  

Dobrowolność zgody oznacza również pełne poinformowanie o celach, 
przebiegu oraz możliwych następstwach poddania się procedurze. 

Eksperymentem naukowym może być jedynie eksperyment 
przeprowadzony przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 

uprawnienia. 
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Art. 50 Konstytucji RP - Prawo  
do nienaruszalności mieszkania 

 
Zapewnia się nienaruszalność mieszkania.  

Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może 
nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie  

i w sposób w niej określony. 
 

CO TO ZNACZY? 
 

Prawo to jest  określane jako niezakłócone korzystanie  

ze swego mieszkania (tzw. mir domowy)  

i ma bezpośredni związek z prawem do prywatności  
oraz zasadą godności. 

11 



Art. 68 Konstytucji RP - Prawo do ochrony 
zdrowia 

 
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 

 
2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne 
zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej 
ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa 

ustawa. 
 

2. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki 
zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym     

i osobom w podeszłym wieku. 
 

3. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych 
i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. 

 
4. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród 

dzieci i młodzieży. 
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Art. 74 Konstytucji RP - Bezpieczeństwo 
ekologiczne oraz ochrona środowiska 
1.Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą 

bezpieczeństwo ekologiczne  
współczesnemu i przyszłym pokoleniom. 

2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. 
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. 

4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz 
ochrony i poprawy stanu środowiska. 

 
CO TO ZNACZY? 

 
Ochrona środowiska jest jedną z zasadniczych wartości  

chronionych przez Konstytucję.  
Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą 

zrównoważonego rozwoju, zaś władze publiczne mają obowiązek ochrony 
środowiska i prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo 

ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. 
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Art. 76 Konstytucji RP 
 Ochrona praw konsumentów 

Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników 
i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, 
prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi 

praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa. 
 

CO TO ZNACZY? 
Konstytucja nakłada na władze publiczne obowiązek ochrony praw 

konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami, które mogą 
zagrozić ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu. Konstytucja chroni 

też konsumenta przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. 
Celem działań władz publicznych ma być więc stworzenie takiego 

systemu prawnego, który pozwoli na zapobieganie i przeciwstawianie  
się naruszeniom w tym zakresie. 
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„Nie należy umieszczać go w sypialniach, 
pokojach dla dzieci i ludziach, którzy tam 
przebywają, ze względu na zintegrowane anteny 
Speedport. Anteny te emitują i odbierają fale 
elektromagnetyczne, np. na WIFi. Celem jest 
utrzymanie ekspozycji na promieniowanie tak 
niskiej, jak to możliwe.” 
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https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/924613/000155837018002320/nok-20171231x20f.htm 

 

W sprawozdaniu finansowym Rezerwy (str. 75):  

"Rejestrujemy rezerwy na toczące się roszczenia, gdy ustalimy, że prawdopodobny wynik jest niekorzystny, a stratę 
można rozsądnie oszacować. Ze względu na nieodłączny charakter postępowań sądowych ostateczny wynik lub 
rzeczywiste koszty rozliczenia mogą znacząco różnić się od szacunków. Uważamy, że nasze rezerwy na toczące się 
roszczenia są odpowiednie. Ostateczny wynik może jednak różnić się od podanego szacunku, który może mieć 
pozytywny lub negatywny wpływ na nasze wyniki operacyjne i sytuację finansową. 

 

Mimo że nasze produkty zostały zaprojektowane, aby spełniać wszystkie odpowiednie normy bezpieczeństwa oraz inne 
zalecenia i wymogi regulacyjne na całym świecie, nie możemy zagwarantować, że nie zostaną objęte roszczeniami z 
tytułu odpowiedzialności za produkt lub nie ponosimy odpowiedzialności za takie roszczenia lub nie jesteśmy 
zobowiązani do przestrzegania przyszłych zmian regulacyjnych w tym zakresie., co może mieć istotny niekorzystny 
wpływ na naszą działalność i sytuację finansową. Uczestniczyliśmy w kilku procesach sądowych dotyczących 
szkodliwych skutków zdrowotnych związanych z naszymi produktami, w tym powodowanych przez pola 
elektromagnetyczne, a wynik takich procedur jest trudny do przewidzenia, w tym potencjalne znaczne grzywny lub 
rozliczenia. Nawet postrzegane ryzyko niekorzystnych skutków dla zdrowia urządzeń mobilnych lub stacji bazowych 
może mieć istotny negatywny wpływ na nas poprzez zmniejszenie popytu na urządzenia mobilne mające negatywny 
wpływ, na przykład poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na sieci komórkowe lub zwiększoną trudność w 
uzyskiwaniu miejsc dla stacji bazowych. 

Bardziej szczegółowe omówienie sporów, w których jesteśmy stroną, znajduje się w nocie 29 "Rezerwy" naszego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartego w niniejszym sprawozdaniu rocznym na formularzu 20-F. "  

 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/924613/000155837018002320/nok-20171231x20f.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/924613/000155837018002320/nok-20171231x20f.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/924613/000155837018002320/nok-20171231x20f.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/924613/000155837018002320/nok-20171231x20f.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/924613/000155837018002320/nok-20171231x20f.htm
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Działanie teratogenne to działanie toksyczne substancji na 
zarodek lub płód (śmierć zarodka, zaburzenia czynnościowe, 
opóźnienie rozwoju, przedwczesne urodzenie).  
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Rozporządzenie definiuje zagrożenia elektromagnetyczne jako szkodliwe dla zdrowia, 
niebezpieczne lub uciążliwe skutki bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania PEM, 
powstające w przestrzeni pracy ze względu na m.in bezpośrednie skutki biofizyczne 
oddziaływania PEM na organizm człowieka, obejmujące: 
• skutki termiczne – ogrzanie tkanki przez pochłoniętą energię PEM; 
• skutki nietermiczne, czyli: pobudzenie mięśni, nerwów lub narządów zmysłów,          

które mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie psychiczne lub fizyczne; pobudzenie 
narządów zmysłów może prowadzić do przejściowych objawów, takich jak zawroty 
głowy czy wrażenia wzrokowe, mogące powodować przejściowe uciążliwości                 
lub wpływać na funkcje poznawcze lub inne funkcje mózgu lub mięśni, przez co mogą 
wpływać na zdolność do bezpiecznego wykonywania pracy. 

• Strefa bezpieczna do 0,1 W/m2. 
• Pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia stref: bezpiecznej i ochronnych 

(pośredniej, zagrożenia i niebezpiecznej). Zabronione jest zatrudnianie w zasięgu pól 
elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających wartości dla strefy bezpiecznej 
pracowników młodocianych, użytkowników aktywnych lub pasywnych implantów 
medycznych, osób, u których stwierdzono przeciwskazania  do wykonywania pracy      
w warunkach narażenia oraz kobiet w ciąży, ponieważ pola elektromagnetyczne          
są traktowane jako czynnik zaburzający rozrodczość (o działaniu genotoksycznym            
i teratogennym). 
 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne.  
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„BHP w Praktyce” B. Rączkowski, ODDK, Gdańsk 2016 
str. 310-311 

• Pola elektromagnetyczne mogą powodować powstawanie rożnych dolegliwości 
(subiektywnych i obiektywnych) u pracownika w zależności od natężenia pola i 
częstotliwości.  

• Dolegliwości subiektywne: osłabienie ogólne, utrudnienie koncentracji uwagi, 
osłabienie pamięci, łatwość męczenia się praca umysłową, ospałość w ciągu dnia i 
zaburzenia snu w ciągu nocy, drażliwość nerwowa, bóle i zawroty głowy, 
nadmierna potliwość lub suchość dłoni i stóp, dolegliwości sercowe np. uczucie 
ucisku, kłucia, dysfunkcje ze strony układu pokarmowego, osłabienie potencji 
płciowej. 

• Dolegliwości obiektywne: objawy ze strony układu nerwowego (stany 
neurasteniczne, nerwice wegetatywne, drżenie rąk, zmiany czynności 
bioelektrycznej mózgu ujawniające się w zapisie EEG), zmiany w narządzie wzroku, 
objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego (obniżenie ciśnienia krwi, 
zwolnienie akcji serca, zmiany czynności bioelektrycznej serca ujawniające się w 
zapisie EEG), zmiany we krwi i w układzie krwiotwórczym, objawy ze strony układu 
hormonalnego. 



Art. 77 ust. 1 Konstytucji RP 
Odpowiedzialność odszkodowawcza  

władzy publicznej 
Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu 

wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy 
publicznej. 

 
CO TO ZNACZY? 

Przepis ten obejmuje każdego, komu została wyrządzona szkoda  
przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.  

Mogą być różne źródła potencjalnej szkody, spowodowanej działaniem 
władz publicznych: jednostkowe działania faktyczne (czynności 

materialno-techniczne), wydanie aktu indywidualnego (orzeczeń 
sądowych, aktów administracyjnych), nienormatywne akty generalne, 

akty normatywne (z ustawami włącznie). 
Konieczną przesłanką uzasadniającą roszczenie o wynagrodzenie szkody, 

jest stwierdzenie niezgodności z prawem działań organów  
władzy publicznej 
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Historia pokazuje, że przedsiębiorstwa działające w ramach 
wolnego rynku w większości przypadków starają się 

maksymalnie wykorzystać istniejące prawo, aby zwiększać 
swoje zyski, nawet kosztem społeczeństwa.  

 
Rola regulatora polega na dostosowywaniu prawa tak,  

aby bronić społeczeństwo  
przed nadmierną ekspansywnością firm  

i nieetycznym, bądź szkodliwym ich zachowaniem. 
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CZY UMIEMY UCZYĆ SIĘ  
NA BŁĘDACH INNYCH? 

 • W Rezolucji UE 1815 z 2011 r. „Potencjalne niebezpieczeństwa płynące z pól 
elektromagnetycznych i ich wpływ na środowisko”. czytamy „Wstrzymywanie               
się z podjęciem działań ochronnych do czasu uzyskania niezbitych naukowych                 
i klinicznych dowodów, może prowadzić do bardzo wysokich kosztów zdrowotnych          
i ekonomicznych, jak to miało miejsce w przypadku azbestu, benzyny z ołowiem            
lub tytoniu.” 
• W 2012 we Włoszech, byli szefowie firmy Eternit (produkującej azbest) zostali 
skazani na kary po 16 lat więzienia za zaniedbania, które spowodowały śmierć tysięcy 
ludzi. Sąd zasądził także gigantyczne odszkodowania dla tysięcy poszkodowanych - 
krewnych ofiar śmiertelnych i chorych, a także dla miejscowości, gdzie mieściły            
się zakłady. Prokurator oświadczył, że tym wyrokiem spełniło się marzenie,                   
by zadośćuczynić wielu rodzinom", a Minister Zdrowia powiedział, że "To wyrok,    
który bez patosu można określić jako naprawdę historyczny". 
• W 2014 roku sąd w USA uznał koncerny tytoniowe winne naruszania praw cywilnych, 
dezinformacji i okłamywania społeczeństwa na temat braku szkodliwości palenia      
oraz nakazał przeprosić amerykańskie społeczeństwo za szerzenie kłamstw           
poprzez zamieszczenie stosownych ogłoszeń w największych dziennikach i 
telewizyjnych reklamach. 



 
Praktyczne wskazówki jak ograniczyć  

ekspozycję na PEM: 
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• ograniczanie rozmów przez telefon komórkowy, smartfon, smartwatch do niezbędnego 
minimum; 

• wyłączanie zawsze, gdy się z nich nie korzysta, funkcji: Bluetooth, Wi-Fi, Synchronizacji danych, 
Danych komórkowych; 

• włączanie na noc trybu samolotowego tzw. Offline (urządzenie nadal będzie działało                 
jak budzik); 

• wyłączanie w routerze, zwłaszcza na noc, Wi-Fi (niektóre routery można zaprogramować,  
        aby automatycznie wyłączały/włączały się o określonej godzinie); 
• priorytetowo wybieranie Internetu przewodowego, a z mobilnego korzystanie okazjonalnie 

(łącze przewodowe, a zwłaszcza światłowodowe jest bezpieczniejsze, stabilniejsze i szybsze, 
• niż bezprzewodowe); 
• unikanie rozmów przy niskim poziomie sygnału PEM; 
• unikanie prowadzenia rozmów w pomieszczeniach zamkniętych, które tłumią sygnał PEM 

(windzie, samochodzie oraz środkach komunikacji publicznej), 
• wybieranie telefonu bezprzewodowego DECT i niani elektronicznej z funkcją ECO 

(ograniczającą poziom emisji PEM); 
• korzystanie z przewodowego zestawu słuchawkowego, w celu oddalenia od głowy i ciała źródła 

emisji PEM; 
• użytkowanie urządzenia bezprzewodowego z dala od kobiety w ciąży oraz w przypadku dzieci     

i młodzieży – od głowy i podbrzusza; 
• ograniczanie do niezbędnego minimum użytkowania urządzeń bezprzewodowych przez dzieci 

do lat 14; 
• czytanie instrukcji urządzeń bezprzewodowych i zachowywanie podczas użytkowania 

zalecanych przez producentów odległości od ciała i głowy. 



 
 
 
 
 
 
 

Dziękuję za uwagę 
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