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Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie podniesienia dopuszczalnych 
poziomów pól magnetycznych, działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, 
proszę przyjąć poniższe informacje.

W dniu 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 
grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 
środowisku (Dz.U. poz. 2448), które określiło dla częstotliwości z zakresu 2 - 300 GHz 
dopuszczalne natężenie pola elektromagnetycznego (PEM) do 10 W/m2 (gęstość mocy) i 61 
V/m (składowa elektryczna). Dotychczas dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego, 
dotyczący częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz, obejmujący sieci komórkowe, wynosił 
0,1 W/m2. Oznacza to zatem stukrotne zwiększenie dopuszczalnego natężenia PEM.

Do Biura Rzecznika zwróciło się wiele osób i podmiotów sprzeciwiających się 
podniesieniu dopuszczalnych poziomów pól magnetycznych. Obawy skarżących dotyczą 
przede wszystkim negatywnego wpływu PEM na zdrowie i życie ludzkie. Rzecznik nie ma 
kompetencji, by rozstrzygać o zasadności twierdzeń o niekorzystnych konsekwencjach dla 
zdrowia wynikających z ekspozycji w polu elektromagnetycznym, a w konsekwencji 
formułować ewentualne zalecenia dotyczące ograniczenia narażenia ludzi na PEM. 
Niemniej niepokój Rzecznika wzbudziły wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli (NIK) 
oceniającej stopień przygotowania organów administracji publicznej w zakresie ochrony 
przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii 
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komórkowej1. W swoim raporcie NIK stwierdziła, że zarówno organy Inspekcji Ochrony 
Środowiska, jak i Państwowa Inspekcja Sanitarna nie są przygotowane ani organizacyjnie, 
ani technicznie do kontroli pola elektromagnetycznego. 

W związku z tym, w dniu 2 marca 2020 r. w sprawie zarejestrowanej pod sygn. 
V.7200.1.2020 Rzecznik Praw Obywatelskich w trosce o dobro i zdrowie obywateli RP, a 
także ochronę środowiska, zwrócił się do Ministra Zdrowia i Ministra Klimatu o podjęcie 
działań w celu wypracowania skutecznego systemu kontroli dotrzymywania 
dopuszczalnego poziomu PEM oraz o objęcie nadzorem działalności Inspekcji Ochrony 
Środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w obszarze stwierdzonych przez NIK 
nieprawidłowości

Podsumowując, przedstawiony przez Państwo problem jest przedmiotem 
zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Z poważaniem 

Łukasz Kosiedowski

Zastępca Dyrektora Zespołu

/-podpisano elektronicznie/

1   Informacja o wynikach kontroli nr ewid. 186/2018/P/17/082/LLU; https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/17/082/ 

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/17/082/
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