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Opinia dotycząca technicznych  
aspektów rozwiązań postulowanych 
w petycji w sprawie podjęcia inicjatywy  
ustawodawczej dotyczącej ograniczenia 
stosowania sztucznego promieniowania 
mikrofalowego w obrębie przedszkoli, 
szkół podstawowych, szkół średnich, 
szpitali, hospicjów i domów pomocy 
społecznej (P10-67/21)

Określenie, czego dotyczy petycja

Autor petycji (wnioskodawca) stwierdza, że punkty dostępowe Wi-Fi 
wykorzystywane w miejscach, w których przebywają dzieci oraz oso-
by osłabione, jak również stacje bazowe telefonii komórkowej zlokali-
zowane w pobliżu tych miejsc, wytwarzają sztuczne promieniowanie 
mikrofalowe, które ma bardzo szkodliwy wpływ na zdrowie tych osób. 
Wnioskodawca dodatkowo wspomina, że tezę tę może poprzeć wynika-
mi szeregu rzetelnych badań naukowych. 

Dalej wnioskodawca powołuje się na działania niektórych państw i Radę 
Europy, po czym przedstawia szereg sugestii ustawodawczych. W drugiej czę-
ści petycji dodatkowo uzasadnia swoje oczekiwania, cytując różnego rodzaju 
wypowiedzi oraz powołując się głównie na internetowe źródła informacji.

Poniższa opinia została przygotowania głównie pod kątem technicz-
nym. Autor starał się unikać poddawania ocenie argumentów związa-
nych z negatywnym wpływem pola elektromagnetycznego na zdrowie 
ludzi.
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Analiza argumentów i źródeł, na które powołuje się 
wnioskodawca

Samorząd miasta Krakowa (autor petycji nie przytacza rzeczowego uza-
sadnienia działań samorządu), przygotowując Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego, próbuje wykluczać niektóre obszary z zabudowy teleko-
munikacyjnej. Nie stanowi to argumentu uzasadniającego przedstawio-
ne w petycji oczekiwania, a jednocześnie warto zauważyć, że Polska Izba 
Informatyki i Telekomunikacji wskazuje, że działanie to jest niezgodne 
z rządowymi planami cyfryzacji kraju.

Zakaz budowy masztów telefonii komórkowej w niektórych loka-
lizacjach, oprócz argumentu związanego z estetyką otoczenia, nie jest 
niczym uzasadniony z tego względu, że to nie maszty antenowe i umiesz-
czone na nich anteny, ale natężenie pola elektromagnetycznego (w tym 
częstotliwość i czas ekspozycji), może być źródłem obawy o zdrowie. 
Podając konkretny przykład: źródła sygnału radiowego znajdujące się 
w odległości 300 i 600 m od punktu pomiaru mogą dawać taki sam po-
ziom natężenia pola elektromagnetycznego, ponieważ wartość ta nie jest 
związana wyłącznie z odległością, ale również (a nawet przede wszyst-
kim) z mocą, z jaką to źródło nadaje. Co więcej, zwiększanie gęstości 
rozmieszczenia stacji bazowych telefonii komórkowej i punktów dostę-
powych Wi-Fi zmniejsza poziom promieniowania, gdyż źródła sygna-
łów radiowych mogą wymieniać informacje z mniejszym wydatkiem 
energetycznym. Dzieje się tak dlatego, iż straty energii fali radiowej 
rosną proporcjonalnie do odległości pomiędzy nadajnikiem a odbior-
nikiem. W związku z tym, celem zapewnienia oczekiwanej dla danej 
usługi wartości przewyższenia mocy sygnału użytecznego nad mocą 
sumy zakłóceń, na łączu radiowym „długim” potrzeba większej mocy 
nadajnika niż na łączu „krótkim” (niewielkiej odległości pomiędzy na-
dajnikiem i odbiornikiem). Nie jest w interesie (również ekonomicznym) 
operatorów systemów telefonii komórkowej czy producentów urządzeń 
niepotrzebne zużywanie energii. Dlatego przy większej gęstości sieci 
(bliżej siebie położonych urządzeniach systemów radiowych) do uzyska-
nia tego samego efektu wystarczają znacznie mniejsze poziomy mocy 
nadawanych sygnałów. Jest to korzystne dla środowiska (ograniczamy 
zużycie energii zgodnie z koncepcją tzw. Green Communications) oraz 
w szczególności dla ludzi znajdujących się w bezpośredniej bliskości 
wspomnianych źródeł promieniowania elektromagnetycznego.
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Trudno jest odnieść się do stwierdzeń wnioskodawcy, że w niektó-
rych krajach na świecie (Francja, Cypr, Rosja, Niemcy) funkcjonowanie 
Wi-Fi na terenie placówek oświaty jest zabronione, czy też wymusza się 
na osobach pracujących w szkole zachowanie odległości przynajmniej 
5 metrów od routera Wi-Fi (Rosja), gdyż wnioskodawca wyraża się tu 
bardzo ogólnie, nie wskazując na źródła swoich informacji. Zapewne są 
to przykłady działania władz lokalnych i samorządów wynikające z nie-
sprecyzowanej obawy (niezdefiniowanej precyzyjnie, a przedstawianej 
jako możliwy negatywny wpływ) przed nową technologią. Jeśli nawet 
powyższe działania podejmowane w innych państwach są faktem, to 
nie powinny być podstawą inicjatyw ustawodawczych w Polsce.

Przywołana przez autora petycji rezolucja Rady Europy nr 1815 
z  roku 20111 odnosi się do wpływu pola elektromagnetycznego na 
zdrowie ludzi i jest bezpośrednio poza zakresem niniejszej opinii, jed-
nak wypada zauważyć, że pkt 8.1.1. tej rezolucji rekomenduje podjęcie 
wszystkich „rozsądnych” środków redukcji narażenia na promieniowa-
nie elektromagnetyczne; pkt 8.1.3. rekomenduje prowadzenie kampanii 
uświadamiających „potencjalnie szkodliwy” wpływ promieniowania, 
nie przesądzając jakie natężenia pola są szkodliwe, a pkt 8.3.2. zaleca 
„preferować” połączenia przewodowe w ww. budynkach, nie sugerując 
likwidacji technik radiowych w tych miejscach. Warty odnotowania 
jest natomiast pkt 8.1.2., rekomendujący rozważenie przeprowadzenia 
międzynarodowej, naukowej analizy istniejących standardów w tym 
obszarze. Zdaniem autora niniejszej opinii jest to jedyne rozsądne dzia-
łanie, które może pozwolić na określenie bezpiecznego natężenia pola 
dla ludzi w różnym wieku i stanie zdrowia. Trudno nie zgodzić się z re-
komendacjami zawartymi w tej rezolucji Rady Europy, szczególnie, że 
rezolucja ta nie sugeruje ani likwidacji punktów dostępowych Wi-Fi, ani 
zakazu rozmieszczania stacji bazowych systemów telefonii komórkowej. 

Zagadnienia potencjalnej szkodliwości promieniowania elektro-
magnetycznego (PEM) na zdrowie ludzi nie są bagatelizowane i są też 
podejmowane w Parlamencie Europejskim2, gdzie omawia się zarówno 
przepisy dotyczące dopuszczalnej ekspozycji PEM, jak również wska-
zuje na badania naukowe dotyczące wpływu PEM na zdrowie ludzi. 
W efekcie między innymi Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem 
(IARC) zleciła dokonanie pilnego przeglądu zagrożenia w okresie lat 

 1 Rezolucja Rady Europy nr 1815, The potential dangers of electromagnetic fields and 
their effect on the environment, 2011.

 2 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_
BRI(2020)646172_PL.pdf



6

2020-2024, a w ramach Siódmego programu ramowego UE w zakresie 
badań i rozwoju technologicznego uruchomiono projekt badań nad po-
lami elektromagnetycznymi3.

W drugiej części petycji jej autor powołuje się na szereg źródeł inter-
netowych (między innymi z kanału YouTube) i opinii własnych autorów 
czy też wyników badań dowodzących szkodliwości promieniowania. 
Choć liczba i charakter tego rodzaju doniesień powinny zostać dostrze-
żone, to jednak wymagają one potwierdzenia w naukowo określonych 
i weryfikowalnych warunkach badawczych, co prowadzić powinno do 
wydania stosownej, uzasadnionej opinii dotyczącej dopuszczalnych po-
ziomów natężenia pola elektromagnetycznego dla różnych długości fal 
radiowych. Uwzględnianie w procesie podejmowania inicjatyw usta-
wodawczych tego rodzaju źródeł informacji, o których mowa w petycji, 
autor opinii uważa za nieuzasadnione.

Przeglądając szereg innych, powołanych w petycji źródeł możemy 
dowiedzieć się między innymi, że np. na stronie pod adresem https://
prawodozycia.pl znajduje się szereg linków do stron internetowych, 
na których znaleźć można informacje o podjętych działaniach na 
rzecz edukacji w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń emi-
tujących fale elektromagnetyczne. Autor petycji, powołując się na 
Ministerstwo Zdrowia, wskazuje na możliwy związek przyczynowo-
-skutkowy promieniowania elektromagnetycznego i zmian nowo-
tworowych (taki związek sugerują też inne wypowiedzi i przywołane 
publikacje). Mowa jest też o łamaniu prawa przez firmy telekomuni-
kacyjne. Powyższe nie uzasadnia jednak oczekiwań przedstawionych 
w petycji.

W opracowaniu J. M. Pierce’a4 przedstawione zostało podsumowanie 
wniosków z szeregu badań światowych, wskazujące na „potencjalne” 
zagrożenie ze strony promieniowania elektromagnetycznego.

Opinie przekazywane w wywiadach takich, jak przywołana przez 
autora petycji rozmowa z prof. dr hab. n. med. Alicją Bortkiewicz, nie 
mogą być podstawą do podejmowania inicjatyw ustawodawczych i kon-
kretnych działań technicznych oddziałujących na gospodarkę i rozwój 
społeczny. Niemniej jednak cytowane w petycji fragmenty tego wywiadu 
pozwalają sądzić, że w bezpośredniej dyskusji z technicznym środowi-
skiem naukowym Pani Profesor doszłaby do porozumienia.

 3 Parlament Europejski, Skutki bezprzewodowej łączności 5G dla zdrowia ludzkiego, 
BRIEFING, 2020.

 4 J. M. Pearce, Limiting liability with positioning to minimize negative health effects 
of cellular phone towers ResearchGate, 2019.
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Inne przywołane badania (https://www.kla.tv/12686) przeprowa-
dzone w Niemczech dowodzą jedynie znanego faktu, iż pole elektroma-
gnetyczne MOŻE (ale nie musi) wywierać zauważalny negatywny wpływ 
na zdrowie ludzi. Fakt ten potwierdza umieszczenie przez Międzynaro-
dową Agencję Badań nad Rakiem promieniowania elektromagnetycz-
nego w grupie czynników potencjalnie rakotwórczych dla człowieka 
(grupa 2B)5. Nie potwierdzono jednak w badaniach międzynarodowych 
tego faktu, a polskie przepisy dotyczące PEM6 od stycznia 2020 r. są 
zgodne z przepisami europejskimi określonymi na podstawie wytycz-
nych Międzynarodowej Komisji Ochrony przed Promieniowaniem Nie-
jonizującym (ICNIRP). Określają one dopuszczalne PEM na poziomie 
50-krotnie niższym niż uznany naukowo poziom mający negatywny 
wpływ na zdrowie ludzi.

Ustosunkowanie się do wniosków zawartych w petycji

W punkcie 1. wnioskodawca oczekuje opracowania projektu ustawy 
wprowadzającej zakaz funkcjonowania sieci Wi-Fi na terenach domów 
dziecka, przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, szpitali, hospi-
cjów i domów pomocy społecznej na terenie całej Polski lub przynaj-
mniej w niektórych z ww. miejsc. Jednocześnie proponuje szczegółowo 
sposób kontroli i konkretną wysokość kary finansowej (do 50.000 zł) 
za niestosowanie się do przepisów. Obowiązek kontrolowania wspo-
mnianych zakazów i ograniczeń spadałby na Państwową Inspekcję 
Sanitarną.

Autor niniejszej opinii uważa, że:
a. Interpretując intencje wnioskodawcy, skoro obawa dotyczy 

promieniowania mikrofalowego, to wskazywanie wyłącznie 
na sieci Wi-Fi może okazać się nieskuteczne. Pamiętajmy, że 
w naszym otoczeniu istnieją i rozwijają się też inne technologie, 

 5 Z listą czynników z grupy 2B można zapoznać się pod adresem https://monogra-
phs.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/06/Suppl7-5.pdf

 6 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 w sprawie dopuszczal-
nych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, Dz. U. z 2019 r. poz. 2448.
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jak np. Bluetooth7, Zigbee8, WiMax9,10, IoT11,12, wykorzystywa-
ne również, co ważne, jako medium transmisyjne w ochronie 
zdrowia (np. pomiędzy czujnikami monitorującymi funkcje ży-
ciowe czy pomiędzy sensorami i punktami dozorowania zdro-
wia pacjentów). Nawet likwidując Wi-Fi nie spowodujemy, że 
znikną inne źródła promieniowania w tych samych zakresach 
częstotliwości. 

b. Proponowany zakaz, choć prosty w realizacji, nie wydaje się 
być akceptowalny społecznie i można przypuszczać, że będzie 
traktowany jako organicznie swobód obywatelskich i często 
omijany (zwłaszcza wobec pojawiających się nowych technolo-
gii radiowych). Tymczasem władze samorządowe na szczeblu 
administracyjnym oraz w placówkach wymienionych w petycji 
już teraz mogą w porozumieniu ze społeczeństwem (Rady Ro-
dziców, samorządy placówek, osiedli) regulować sposób funk-
cjonowania technicznego ww. placówek i ustawa, jak się wydaje, 
jest zbędna.

c. Wprowadzenie takiego zakazu byłoby szkodliwe społecznie, po-
nieważ może wpłynąć hamująco na rozwój nowych technologii 
i usług związanych np. ze SmartCity13.

d. Nowoczesne urządzenia Wi-Fi, wykorzystując technikę wieloan-
tenową, stosują rozwiązania MU-MIMO (ang. Multi User MIMO) 
pozwalającą na dynamiczne ukierunkowanie wiązki promienio-
wania do odbiorcy, zmniejszając tym samym energię promienio-
waną dookólnie14.

 7 H. H. Strey, P. Richman, R. Rozensky, S. Smith, L. Endee, Bluetooth Low Energy 
Technologies for Application in Health Care: Proximity and Physiological Signals 
Monitors, 2013.

 8 T. Kumur, P.B. Mane, ZigBee topology: A Survey, International Conference on Con-
trol, Instrumantation, Communication and Computational Technologies, 2016.

 9  I. Papapanagiotou, D. Toumpakaris, J. Lee, M. Devetsikiotis, A  survey on Next 
Generation Mobile WiMax Networks: Objectives, Features and Technical Challeng-
es, IEEE Communications Surveys & Tutorials, tom 11, nr 4, pp. 3-18, 2009.

 10  D.Pereit, B. Lannoo, I. Moerman, P. Demeester, The History of WiMAX: A Complete 
Survey of the Evolution in Certication and Standardization for IEEE 802.16 and WiMAX, 
IEEE COmmunications Surveys & Tutorials, tom 14, nr 4, pp. 1183-1211, 2012.

 11 H. Hejazi, H. Rajab, T. Cinkler, L. Lengyel, Survey of Platforms for Massive IoT, 2018.
 12 K. Routh, T. Pal, A survey on technological, business and social aspects of Internet 

of Things by Q3, 2017, IEEE, 2018.
 13 E. Okai, X. Feng, P. Sant, Smart Cities Survey, International Conference on High 

Performance Computing and Communications, 2018.
 14  H. A. Omar, K. Abboud, N. Cheng, K. R. Malekshan, A. T. Gamage, W. Zhaung, 

A survey on High Efficiancy Wireless Local Area Networks: Next Generation WiFi, 
IEEE Communications Surveys & Tutorials, tom 18, nr 4, pp. 2315-2344, 2016.
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W punkcie 2. wnioskodawca proponuje opracowanie projektu 
ustawy zakazującej funkcjonowania stacji bazowych telefonii komór-
kowej w promieniu przynajmniej 350 metrów od ww. miejsc użytecz-
ności publicznej (lub przynajmniej z uwzględnieniem niektórych z tych 
miejsc). Za nieprzestrzeganie zakazu miałaby grozić kara finansowa 
w wysokości do 500.000 zł. Obowiązek kontroli spoczywałby na Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej. Taki projekt ustawy miałby być złożony 
przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji do Marszałka 
Senatu RP.

Zdaniem autora opinii propozycja wprowadzenia zakazu określo-
nego odległością nie jest rozwiązaniem problemu, którym jest obawa 
przekroczenia bezpiecznego natężenia pola elektromagnetycznego. 
Może to nawet przynieść odwrotny skutek w tym sensie, że urządze-
nia mobilne wykorzystywane na tych obszarach (znajdujące się poza 
budynkami użyteczności publicznej, o których mowa w petycji) będą 
promieniowały większą moc, aby zapewnić założoną jakość usługi na 
łączu do stacji bazowej. Warto tu zwrócić uwagę, że wszelkie obawy 
powinny być rozwiane dzięki zapewnieniu przestrzegania wytycznych 
w zakresie natężenia pola elektromagnetycznego, które są nakładane 
na operatorów systemów telefonii komórkowej. Operatorzy natomiast 
posiadają odpowiednie narzędzia do planowania sieci z uwzględnieniem 
pokrycia terenu oraz odpowiednie technologie (np. anteny sektorowe 
z kształtowaną mechanicznie i elektrycznie wiązką kierunkowości pro-
mieniowania, anteny inteligentne, technikę wieloantenową, a w tym 
ostatnio tzw. Massive MIMO pozwalające na precyzyjne rozdzielenie 
wiązek promieniowania w porządnych kierunkach15,16), żeby to zapew-
nić. Autor opinii uważa ten wniosek za technicznie trudny do uzasad-
nienia i wręcz szkodliwy.

W  punkcie 3. wnioskodawca oczekuje przygotowania projektu 
ustawy zakazującej uczniom korzystania z telefonów komórkowych 
oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie szkół podstawowych 
i średnich (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych). Projekt miałby 
być złożony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
do Marszałka Senatu RP celem podjęcia procesu legislacyjnego.

 15  G. Xu, T. Xiao, T. Tao, D. Zhang, W. Li, H. Ma, Research on Intelligent Optimasa-
tion of Massive MIMO Coverage Based on 5G MR, IEEE Conference on Parallel & 
Distributed Processing with Applications, Big Data & Cloud Computing, Sustain-
able COmputing & Communications, SOcial COmputing & Networking, 2020.

 16  A. A. Farid, M. Abdelghany, U. Madhow, M. J. W. Rodwell, Dynamic Range Re-
quirements of Digital vs. RF and Tiled Beamforming in mm-Wave Massive MIMO, 
IEEE Radio and Wireless Symposium, 2021.
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Wniosek zawarty w punkcie 3. petycji P10-67/21 nie jest w swojej 
istocie wnioskiem technicznym, tylko organizacyjnym. Autor niniejszej 
opinii uważa, że władze administracyjne oraz placówki opisane w pety-
cji już teraz mogą w porozumieniu ze społeczeństwem regulować sposób 
funkcjonowania miejsc wymienionych w petycji. Ustawa, jak się wydaje, 
jest zbędna i, jeśli nie ma jednoznacznego uzasadnienia zdrowotnego, 
szkodliwa społecznie.

W punkcie 4. wnioskodawca oczekuje opracowania projektu usta-
wy nakazującej wyłączenie przez uczniów łączności bezprzewodowej 
Wi-Fi, Bluetooth i mobilnego Internetu w ich telefonach komórkowych 
oraz innych urządzeniach elektronicznych użytkowanych na terenie 
szkół podstawowych i średnich. Zakazu mieliby pilnować nauczyciele. 
Projekt miałby być złożony przez Komisję Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji do Marszałka Senatu RP celem podjęcia procesu 
legislacyjnego.

Wydaje się, że wnioskodawcy chodzi w tym punkcie o likwidację 
bezpośredniej komunikacji radiowej pomiędzy urządzeniami mobilny-
mi lub z wykorzystaniem punktów dostępowych uruchamianych samo-
dzielnie np. w telefonach komórkowych. Wniosek w zasadzie powiela 
oczekiwanie wyrażone w punkcie 3. petycji, gdzie jest mowa o zakazie 
korzystania uczniów z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 
elektronicznych (chodzi zapewne o urządzenia elektroniczne wykorzy-
stujące radiowe łącza komunikacyjne). Trudno wyobrazić sobie, w jaki 
sposób nauczyciele mieliby kontrolować przestrzeganie zakazu włącza-
nia Bluetooth, Wi-Fi czy mobilnego Internetu. 

W punkcie 5. wnioskodawca domaga się podjęcia przez Komisję 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji sporządzenia i wysłania pism 
do Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów, wyrażających oczekiwanie podjęcia 
ogólnopolskich kampanii informacyjnych dotyczących potencjalnych 
zagrożeń związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym.

Akcje promocyjne, które miałyby uświadamiać obywatelom 
(a zwłaszcza dzieciom, młodzieży i ludziom w wieku rozrodczym) moż-
liwy negatywny wpływ emisji fal radiowych na zdrowie, są oczywiście 
pożądane. Zagadnienie nabiera szczególnego znaczenia wobec różne-
go rodzaju obaw przed nowymi technologiami. Szczególnie dotyczy to 
dzieci i młodzieży w kontekście już teraz pojawiających się uzależnień 
od mediów społecznościowych (aktywne i długoterminowe korzystanie 
z urządzeń emitujących fale radiowe). Rekomendacje przywołanej wyżej 
rezolucji Rady Europy i Parlamentu Europejskiego są w tym obszarze 
całkowicie zbieżne.
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Podsumowanie 

Trudno nie zgodzić się z większością wypowiedzi i doniesień interne-
towych, że wpływ promieniowania elektromagnetycznego na zdro-
wie człowieka nie powinien być ignorowany, jednak nie istnieją fakty 
naukowe, które uzasadniałyby działania proponowane w petycji. 

Chcąc zapewnić wiarygodność i rzetelność naukową, dążąc zawsze 
do weryfikacji podawanych informacji, autor opinii odrzuca niektóre 
źródła jako mało wiarygodne i trudne do sprawdzenia. Takim źródłem 
jest np. kanał YouTube. Najbardziej przekonujące wydają się informa-
cje przekazywane przez renomowane czasopisma, w których publikują 
uznane w skali światowego środowiska naukowego autorytety i orga-
nizacje. Opieranie się na innych źródłach, których można znaleźć bar-
dzo dużo niemal na każdy temat, jest działaniem nieodpowiednim, jeśli 
podejmowany jest tak ważny temat, jakim jest zdrowie ludzi i szeroko 
rozumiany interes społeczny.

Mając powyższe na uwadze autor opinii jest zdania, że nie ma tech-
nicznego uzasadnienia wprowadzania ograniczeń, o których mowa 
w punktach od 1. do 4. petycji. Takie działania mogłyby pozbawić część 
społeczeństwa dostępu do oczekiwanych usług świadczonych za pomocą 
radiowych łączy telekomunikacyjnych i obniżyć jakość życia, a nawet 
poziom bezpieczeństwa.

Obawy dotyczące negatywnego wpływu mikrofal na zdrowie czło-
wieka związane są z nieznajomością i/lub niedoprecyzowaniem ich 
oddziaływania na ludzi na poszczególnych częstotliwościach z wyko-
rzystaniem konkretnego poziomu mocy. To wskazanie na te parametry 
techniczne powinno być podstawą do ewentualnych dalszych działań 
organizacyjno-technicznych. 

Poziomy natężenia pól w odniesieniu do poszczególnych często-
tliwości i zdrowia człowieka są w Polsce unormowane17. Skuteczna 
kontrola ich przestrzegania przez producentów oraz użytkowników 
radiowych urządzeń mobilnych i stacjonarnych jest zdaniem auto-
ra niniejszej opinii odpowiednim i wystarczającym mechanizmem 
ochrony zdrowia ludzi.

 17 P. przypis 5.
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Rekomendacje

1. Uznając, że zagrożenie negatywnym wpływem współczesnych 
źródeł promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie lu-
dzi jest faktem, należy przeprowadzić względnie kontynuować 
badania naukowe, mające na celu weryfikację dopuszczalnych 
wartości natężenia tego pola, które są określone w polskich do-
kumentach normalizacyjnych. 

2. W sytuacjach i miejscach, w których jest to możliwe, biorąc pod 
uwagę potencjalnie najbardziej wrażliwe grupy społeczne (dzieci, 
młodzież i osoby starsze), należy wprowadzać uzasadnione roz-
wiązania organizacyjne i techniczne, mające na celu ograniczanie 
natężenia pola elektromagnetycznego. Aktualnie w działaniach 
tych sugeruje się pozostawienie możliwie dużej swobody samo-
rządom lokalnym.

3. W powyższych działaniach należy brać pod uwagę zapisy rezo-
lucji Rady Europy nr 1815, a w szczególności ciągle edukować 
społeczeństwo w zakresie możliwych szkodliwych efektów pro-
mieniowania elektromagnetycznego.

4. Powyższe działania nie powinny ograniczać rozwoju techniczne-
go Polski. Wprowadzane odgórnie zakazy wykorzystywania czy 
instalowania i budowy na danym terenie źródeł emisji radiowej, 
poza przypadkami szczególnymi, są zdaniem autora niniejszej 
opinii niepotrzebne i szkodliwe. Ochronę elektromagnetyczną 
można bowiem uzyskać przez przestrzeganie aktualnie obo-
wiązujących norm i przepisów, a rozwój techniczny urządzeń 
i systemów będących potencjalnym źródłem promieniowania mi-
krofalowego zmierza w kierunku ograniczającym poziom PEM.


