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Profilaktyka i ochrona zdrowia personelu wojskowego
zatrudnionego w zasiêgu promieniowania
elektromagnetycznego w ļwietle najnowszych
uregulowañ prawnych resortu obrony narodowej
Wprowadzenie

Pole elektromagnetyczne jest jednym z istotnych czynników wystêpuj¹cych na stanowiskach pracy w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej. Specyfika pracy personelu wojskowego w zasiêgu
promieniowania elektromagnetycznego, ze wzglêdu na rodzaj stosowanych urz¹dzeñ, czêsto utrudnia
zastosowanie krajowych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy. W celu pe³nej ochrony zdrowia personelu wojskowego i zapewnienia bezpieczeñstwa pracy w Zak³adzie Ochrony Mikrofalowej Wojskowego
Instytutu Higieny i Epidemiologii opracowano projekt normy „Bezpieczeñstwo i higiena pracy. Ochrona
przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Profilaktyka i ochrona zdrowia personelu zatrudnionego
w zasiêgu promieniowania elektromagnetycznego od 0 Hz do 300 GHz”.
W artykule omówiono okreļlone w normie wymagania dotycz¹ce profilaktyki i ochrony zdrowia personelu
wojskowego zatrudnionego w zasiêgu promieniowania elektromagnetycznego, wymagania w zakresie
oszacowania nara¿enia personelu na promieniowanie elektromagnetyczne wed³ug skali wzglêdnej dla
potrzeb profilaktyki i ochrony zdrowia personelu, a tak¿e zasady postêpowania w wydarzeniach wypadkowych zwi¹zanych z promieniowaniem elektromagnetycznym.
S³owa kluczowe: pole elektromagnetyczne, personel wojskowy, ochrona przed promieniowaniem EM,
zasiêg promieniowania, nara¿enie
The prevention and health care requirements for the military personnel employed at the electromagnetic
radiation exposure area in the light of the newest legal framework of the Ministry of Defense
The electromagnetic field ( the electromagnetic radiation) is one of the most essential factors, which exist at the
workplace at the organizational units of the Ministry of National Defence. The specificity of work of the military
personnel, within the electromagnetic radiation range, often impedes an application of the civil National Safety
and Health at Work regulations. For the complete protection of health of the military personnel and assurance of
work safety in the Department of Microwave Safety, at the Military Institute of Hygiene and Epidemiology was
formulated the proposal of standard: “Occupational safety and health. Protection against electromagnetic radiation.
Prophylaxis and health protection of personnel working at the range 0 Hz to 300 GHz of electromagnetic radiation”.
The article presents specified in the standard the prevention and health care requirements for the military personnel,
who is employed at the electromagnetic radiation exposure area, estimation of risk of the electromagnetic radiation
exposure by a relative scale for the prevention and health purposes and the code of actions after accidents which
may occur in the electromagnetic field area.
Keywords: electromagnetic field, military personnel, protection against electromagnetic radiation, radiation range,
exposure
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Badania nad skutkami zdrowotnymi ekspozycji zawodowej na promieniowanie elektromagnetyczne (promieniowanie EM)1 prowadzone s¹ na ca³ym ļwiecie od kilkudziesiêciu lat.
Promieniowanie EM mo¿e stanowiæ powa¿ne
zagro¿enie zdrowia, a nawet ¿ycia cz³owieka,
je¿eli nara¿enie na nie jest dostatecznie silne, aby
wywo³aæ skutki termiczne (uszkodzenie tkanek
lub narz¹dów wskutek przegrzania). Poziomy
natê¿enia wywo³uj¹cego te groŚne dla cz³owieka
skutki s¹ dobrze poznane i zmieniaj¹ siê zale¿nie
od czêstotliwoļci promieniowania EM. W praktyce pracownicy s¹ zazwyczaj chronieni przed tak
silnym nara¿eniem.
W celu ochrony zdrowia personelu zawodowo eksponowanego na promieniowanie EM
najistotniejsze s¹ badania skutków nietermicznych jego oddzia³ywania (tzn. oddzia³ywania
promieniowania znacznie s³abszego, ni¿ przy
wywo³ywaniu skutków termicznych). Badania
nad oddzia³ywaniem nietermicznym promieniowania EM na organizmy ¿ywe, w tym cz³owieka,
prowadzone s¹ na wszystkich poziomach organizacji organizmu: badania in vitro na izolowanych
strukturach komórkowych (bia³ka, kwasy nukleinowe), komórkach i tkankach, badania in vivo
na zwierzêtach, badania na ochotnikach poddawanych ekspozycji eksperymentalnej, badania
epidemiologiczne na grupach osób eksponowanych na promieniowanie na stanowisku pracy
lub w ļrodowisku ¿ycia. Naukowe potwierdzenie
ryzyka zdrowotnego oddzia³ywania promieniowania EM mo¿e nast¹piæ dopiero wówczas, gdy
W literaturze dotycz¹cej zagro¿eñ elektromagnetycznych
u¿ywane s¹ terminy „pola elektromagnetyczne” i „promieniowanie elektromagnetyczne”. Zakres ich stosowania
jest determinowany zarówno wzglêdami technicznymi, jak
i formalno-prawnymi. W zwi¹zku z tym, ¿e w omawianych
normach obronnych zastosowano termin „promieniowanie
elektromagnetyczne”, zosta³ on u¿yty w niniejszym artykule.
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Rys. Charakterystyka ekspozycji zawodowej na promieniowanie
elektromagnetyczne (procentowy rozk³ad zatrudnienia) dla personelu wojskowego w Polsce
Fig. Character of occupational exposure to electromagnetic radiation
(percentage of employment) for military personnel in Poland

efekt biologiczny zaobserwowany w badaniach
na strukturach komórkowych i komórkach zostanie odnaleziony w badaniach na zwierzêtach
i potwierdzony jako okreļlony skutek zdrowotny w badaniach na ochotnikach i badaniach
epidemiologicznych. Dotychczas opublikowane
wyniki badañ, zagranicznych i krajowych, nad
skutkami zdrowotnymi ekspozycji zawodowej
na promieniowanie EM nie potwierdzaj¹ istnienia zwi¹zanej z jego oddzia³ywaniem swoistej
choroby zawodowej (tj. choroby wystêpuj¹cej
jedynie w konsekwencji nara¿enia) czy przyspieszonego pod wp³ywem promieniowania EM
rozwoju innych chorób (bardziej szczegó³owy
opis zaprezentowano w tabeli w za³¹czniku).
Jednoczeļnie publikowane s¹ prace, których
wyniki wskazuj¹ na wystêpowanie zaburzeñ
i zmian czynnoļciowych w ró¿nych uk³adach
fizjologicznych organizmu (uk³ad kr¹¿enia, uk³ad
nerwowy) pod wp³ywem ró¿nych warunków ekspozycji na promieniowanie EM [1-6]. Mimo ¿e takie
obserwowane skutki oddzia³ywania promieniowania EM nie stanowi¹, zgodnie z obecnym stanem
wiedzy, bezpoļredniego zagro¿enia dla zdrowia
pracownika, to w perspektywie, niejednokrotnie,
wieloletniego nara¿enia na stanowisku pracy, konieczne jest stosowanie zalecanej przez Ļwiatow¹
Organizacjê Zdrowia zasady „unikania zbêdnego
ryzyka” (prudent avoidance) w celu wyeliminowania wyst¹pienia ewentualnych odleg³ych skutków
zdrowotnych [7]. Ponadto, konieczna jest ochrona
przed ekspozycjami nadmiernymi, o charakterze
zdarzeñ wypadkowych, które zagra¿aj¹ w ró¿nym
stopniu zdrowiu pracowników. Podstawowym
etapem zabezpieczania zdrowia pracowników
eksponowanych zawodowo na promieniowanie
EM przed ewentualnymi skutkami zdrowotnymi
powinny byæ odpowiednio formu³owane i aktualizowane, zgodnie ze zmieniaj¹c¹ siê wiedz¹,
przepisy i normy.

řród³a promieniowania EM
w jednostkach podleg³ych MON
Promieniowanie elektromagnetyczne jest jednym z istotniejszych czynników szkodliwych
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wystêpuj¹cych na wielu stanowiskach pracy
w jednostkach organizacyjnych podleg³ych
resortowi obrony narodowej. W takich jednostkach do urz¹dzeñ emituj¹cych promieniowanie
EM nale¿¹: urz¹dzenia techniki wojskowej
(stacje radiolokacyjne, stacje naprowadzania
rakiet, radiostacje, radiolinie), a tak¿e sprzêt
medyczny znajduj¹cy siê w placówkach wojskowej s³u¿by zdrowia (skanery rezonansu
magnetycznego, diatermie chirurgiczne, aparatura wykorzystywana w rehabilitacji). Rozwój
techniki wojskowej oraz modernizacja armii,
przede wszystkim sprzêtu bojowego, wi¹¿e siê
z wprowadzaniem do wyposa¿enia jednostek
wojskowych nowych typów urz¹dzeñ ³¹cznoļci,
stacji radiolokacyjnych, stacji naprowadzania
rakiet, czy systemów walki radioelektronicznej,
które wytwarzaj¹ silne promieniowanie EM
wysokich czêstotliwoļci. W praktyce oznacza
to ekspozycjê personelu wojskowego obs³uguj¹cego te urz¹dzenia, przede wszystkim
na promieniowanie elektromagnetyczne (promieniowanie EM), które jest form¹ pola elektromagnetycznego. Wytwarzane przez ró¿ne
typy urz¹dzeñ wojskowych promieniowanie EM
porównywalne jest z najwy¿szymi dopuszczalnymi natê¿eniami tego czynnika szkodliwego,
okreļlonymi w przepisach krajowych. Ponadto
parametry pracy takich urz¹dzeñ nie s¹ sta³e
i zmieniaj¹ siê zale¿nie od potrzeb operacyjnych,
co utrudnia zastosowanie przepisów krajowych
i resortowych w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych.
W resorcie obrony narodowej personel
zatrudniony w zasiêgu promieniowania EM
jest przede wszystkim nara¿ony na promieniowanie wysokiej czêstotliwoļci – radiofale i mikrofale
(rys.). Mimo ¿e liczba zatrudnionych w zasiêgu
promieniowania EM jednorazowo nie jest zbyt
du¿a (ok. 300 osób), to wynikaj¹ca ze specyfiki
wojska i s³u¿by rotacja personelu na niektórych
stanowiskach (obs³uga stacji radiolokacyjnych,
ruchomych i stacjonarnych wêz³ów ³¹cznoļci)
powoduje, ¿e globalnie liczba osób eksponowanych zawodowo, d³u¿ej lub krócej, wielokrotnie
wzrasta.
Du¿a liczba i ró¿norodnoļæ urz¹dzeñ emituj¹cych promieniowanie EM w jednostkach
podlegaj¹cych resortowi obrony narodowej,
przek³adaj¹ca siê na stosunkowo du¿¹ liczbê
osób zatrudnionych w jego zasiêgu spowodowa³a, ¿e dla zapewnienia pe³nej ochrony zdrowia personelu i bezpieczeñstwa pracy konieczne
sta³o siê opracowanie szczegó³owych resortowych uregulowañ prawnych. Opracowano je
w Zak³adzie Ochrony Mikrofalowej Wojskowego
Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie
w postaci projektu Normy Obronnej NO-06-A215-3:2012 [8]. Norma ta, pozostaj¹c
w zgodzie z wymaganiami okreļlonymi w przepisach krajowych dotycz¹cych bezpieczeñstwa
i higieny pracy [Z1-Z5]2, przepisach resortowych
Ministerstwa Obrony Narodowej [Z6-Z9]
2
Wykaz aktów prawnych i norm dotycz¹cych ochrony pracowników si³ zbrojnych przed niepo¿¹danym oddzia³ywaniem promieniowania EM zaprezentowano w za³¹czniku.

oraz zasadami okreļlonymi w dokumentach
standaryzacyjnych NATO [Z10], zawiera zbiór
szczegó³owych wymagañ, które uwzglêdniaj¹c
specyfikê pracy w resorcie wojska, zapewni
personelowi zatrudnionemu w zasiêgu promieniowania EM mo¿liwie najlepsz¹ profilaktykê
i ochronê zdrowia.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w opracowanej normie
wymagania w zakresie profilaktyki i ochrony
zdrowia dotycz¹ ¿o³nierzy i pracowników wojska wykonuj¹cych swoje obowi¹zki s³u¿bowe
zarówno na terenie kraju, jaki i na misjach poza
granicami pañstwa. Norma stanowi trzeci¹
czêļæ wczeļniej wprowadzonych decyzj¹ Ministra Obrony Narodowej norm obronnych:
NO-06-A215-1:2007 i NO-06-A215-2:2007
i jest ich uzupe³nieniem w zakresie profilaktyki
i ochrony zdrowia personelu zatrudnionego
w zasiêgu promieniowania EM [Z11, Z12].
W normie zosta³y okreļlone:
• wymagania w zakresie profilaktyki i ochrony
zdrowia personelu nara¿onego na promieniowanie EM
• procedura postêpowania w przypadku
wydarzenia wypadkowego zwi¹zanego z promieniowaniem EM
• wymagania w zakresie szkoleñ, nadzoru
i prowadzenia dzia³añ profilaktyczno-organizacyjnych w ramach ochrony personelu przed
promieniowaniem EM.

Ocena warunków ekspozycji personelu
na promieniowanie EM
Ocenê ekspozycji personelu na promieniowanie EM zgodnie z wymaganiami norm NO-06-A215-1:2007 i NO-06-A215-2:2007 [Z11, Z12]
prowadzi siê wyznaczaj¹c „wskaŚnik ekspozycji
W”. Ocenia on wielkoļæ nara¿enia na podstawie
dozy rzeczywistej, charakteryzuj¹c ca³kowit¹
ekspozycjê ¿o³nierza lub pracownika na pola
elektryczne i magnetyczne w czasie jednej zmiany
roboczej. Dozy dopuszczalne zosta³y opublikowane w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy [Z3]. Dozy
rzeczywiste s¹ wyznaczane jako iloczyn kwadratu
natê¿enia pola i czasu nara¿enia.
Przy nara¿eniu osi¹gaj¹cym dozê dopuszczaln¹ wskaŚnik ekspozycji osi¹ga wartoļæ W = 1.
W odniesieniu do ka¿dego pracownika nale¿y
obliczyæ indywidualnie wskaŚnik ekspozycji W.
Omawiana norma NO-06-A215-3:2012 dla potrzeb profilaktyki i ochrony zdrowia personelu
wprowadza, w celu okreļlenia wielkoļci ekspozycji, 5-stopniow¹ skalê wzglêdn¹ dla wskaŚnika
ekspozycji W:
0 (brak) W = 0 (nie wystêpuje ekspozycja
zawodowa)
1 (niewielka) W < 0,25
2 (ļrednia) W = 0,25 – 0,5
3 (istotna) 0,5 < W < 0,75
4 (znacz¹ca) W = 0,75 – 1,0
5 (nadmierna) W > 1,0.
Zgodnie z norm¹ za wydarzenie wypadkowe
zwi¹zane z promieniowaniem EM uznaje siê ka¿d¹ ekspozycjê nadmiern¹ personelu bez specjalnego ubrania ochronnego, przy której wskaŚnik

ekspozycji W > 1. Norma okreļla tak¿e, wed³ug
skali wzglêdnej, podzia³ ekspozycji nadmiernych
wed³ug zwi¹zanych z nimi wartoļci wskaŚnika W:
• ekspozycja nadmierna o niewielkim zagro¿eniu dla zdrowia (1 < W d 5)
• ekspozycja nadmierna o umiarkowanym
zagro¿eniu dla zdrowia (5 < W d 10)
• ekspozycja nadmierna o znacznym zagro¿eniu dla zdrowia (W > 10).

Wymagania w zakresie profilaktyki
i ochrony zdrowia personelu
nara¿onego na promieniowanie EM
Uregulowania zawarte w normie dotycz¹ce profilaktyki i ochrony zdrowia personelu
s¹ w pe³ni zgodne z przepisami wprowadzonymi ogólnokrajowymi aktami prawnymi
dotycz¹cymi bezpieczeñstwa i higieny pracy.
Norma okreļla szczegó³owe warunki dopuszczenia ¿o³nierza/pracownika do pracy przy
obs³udze urz¹dzeñ emituj¹cych promieniowanie EM. Zawiera te¿ harmonogram i zakres
przeprowadzania profilaktycznych badañ
lekarskich personelu zatrudnionego w zasiêgu
promieniowania EM.
Dodatkowo wspomniana norma nak³ada
na lekarza realizuj¹cego badania profilaktyczne, w przypadku stwierdzenia zachorowañ
narz¹dów/uk³adów szczególnie podatnych
(uk³ad nerwowy, uk³ad bodŚcotwórczy serca,
uk³ad hormonalny, soczewki), [Z5] na oddzia³ywanie promieniowania EM, obowi¹zek
sporz¹dzania ka¿dorazowo „Karty nara¿enia
¿o³nierza/pracownika zatrudnionego w zasiêgu promieniowania EM”, która bêdzie zawiera³a dok³adne dane dotycz¹ce przebiegu
zatrudnienia w zasiêgu promieniowania EM,
wielkoļci nara¿enia i rodzaju stwierdzonego
schorzenia. Karta ta ma znajdowaæ siê w Wojskowym Oļrodku Medycyny Prewencyjnej,
a jej kopia w archiwum Zak³adu Ochrony
Mikrofalowej Wojskowego Instytutu Higieny
i Epidemiologii, gdzie przechowywane s¹ równie¿ sprawozdania z pomiarów kontrolnych
urz¹dzeñ emituj¹cych promieniowanie EM.
Pozwoli to na pe³niejszy monitoring stanu
zdrowia personelu w odniesieniu do warunków
ekspozycji udokumentowanych bezpoļrednimi
pomiarami dla okreļlonego stanowiska pracy.
Norma nie okreļla warunków udostêpniania
informacji zawartych w kartach nara¿enia
instytucjom spoza resortu wojska.
W ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad personelem nara¿onym zawodowo na promieniowanie EM w jednostkach (zak³adach)
podleg³ych MON norma wprowadza „Ksi¹¿eczkê
badañ profilaktycznych ¿o³nierza/pracownika”,
która bêdzie trwale dokumentowa³a warunki
pracy zawieraj¹c dane o zatrudnieniu i nara¿eniu
na promieniowanie EM na stanowisku pracy,
a tak¿e dane dotycz¹ce terminów i wyników
(rodzaj wydanego orzeczenia) badañ profilaktycznych.
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Procedura postêpowania w przypadku
wydarzenia wypadkowego zwi¹zanego
z promieniowaniem EM
Opracowana norma reguluje tak¿e dzia³ania,
które nale¿y podj¹æ w przypadku zaistnienia
wydarzenia wypadkowego. Nale¿y do nich
sporz¹dzenie protoko³u dokumentuj¹cego wydarzenie wypadkowe w formie „Karty wydarzenia
wypadkowego”, przeprowadzenie pomiarów
promieniowania EM oraz dokonanie oceny stopnia zagro¿enia dla zdrowia w wyniku ekspozycji
nadmiernej, która wyst¹pi³a w czasie wydarzenia
wypadkowego. Norma zawiera wytyczne dla
procedur postêpowania zale¿nie od wystêpuj¹cego stopnia zagro¿enia dla zdrowia (skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy,
skierowanie na badania kontrolne, obserwacja
szpitalna), ale nie okreļla szczegó³owo zakresu
i rodzaju badañ niezbêdnych do wykonania
u osoby, która uleg³a wypadkowi. Zakres i rodzaj
badañ, które przeprowadza siê u pracownika
zatrudnionego w zasiêgu promieniowania EM
okreļlaj¹ przepisy krajowe [Z5]. Decyzja lekarza
co do jego rozszerzenia powinna zale¿eæ od stanu
zdrowia poszkodowanego pracownika.
Wymagania w zakresie przestrzegania obowi¹zuj¹cych przepisów w zakresie profilaktyki
i ochrony zdrowia personelu przed promieniowaniem EM.
Wprowadzone przepisy zobowi¹zuj¹ do przeprowadzania szkoleñ w zakresie bezpieczeñstwa
i higieny pracy, które powinny zapewniæ osobie
zatrudnionej w zasiêgu promieniowania EM
znajomoļæ powodowanych przez nie zagro¿eñ w trakcie wykonywanej pracy. Ponadto,
szkolenie powinno gwarantowaæ znajomoļæ
sposobów ochrony przed tym czynnikiem, metod wykonywania pracy na danym stanowisku
w sposób bezpieczny zarówno dla pracownika,
jak i dla innych osób, które przypadkowo mog¹
siê znaleŚæ w pobli¿u stanowiska pracy oraz uczyæ
postêpowania w sytuacjach awaryjnych.
W ramach dzia³añ profilaktyczno-organizacyjnych norma wprowadza „Kartê dzia³añ
profilaktyczno-organizacyjnych”, która pozwoli
na skuteczn¹ kontrolê nad rodzajem i liczb¹
sprzêtu emituj¹cego promieniowanie EM, pozostaj¹cego na wyposa¿eniu jednostek (zak³adów)
podleg³ych resortowi obrony narodowej, liczb¹
osób zatrudnionych w zasiêgu promieniowania
EM i podlegaj¹cych lekarskim badaniom profilaktycznym. Analiza kart pozwoli okreļliæ potrzeby
i wymagania w zakresie profilaktyki zwi¹zanej
z przeciwdzia³aniem ewentualnym skutkom
d³ugotrwa³ej ekspozycji. Informacje zawarte
w karcie pozwol¹ na odpowiednie planowanie
wykonywania pomiarów urz¹dzeñ czy ustalenie
harmonogramu szkoleñ.

Podsumowanie
Norma Obronna „Bezpieczeñstwo i higiena
pracy. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Profilaktyka i ochrona zdrowia
personelu zatrudnionego w zasiêgu promienio-

wania elektromagnetycznego od 0 Hz do 300
GHz” jest pierwszym dokumentem resortowym,
w szczegó³owy sposób reguluj¹cym zagadnienia
profilaktyki i ochrony zdrowia personelu zatrudnionego w zasiêgu promieniowania EM i na tyle,
na ile to by³o mo¿liwe uwzglêdniaj¹cym specyfikê
stanowisk pracy w wojsku.
Nale¿y dodaæ, ¿e omawiana norma, rozszerzaj¹c na potrzeby wojska zapisy przepisów
krajowych dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny
pracy w polu elektromagnetycznym, pozostaje
w zgodzie z zapisami najnowszej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy [Z13], dotycz¹cej nara¿enia pracowników na zagro¿enia
spowodowane polami elektromagnetycznymi.
Dyrektywa 2013/35/UE dopuszcza wprowadzanie bardziej szczegó³owego systemu ochrony
personelu wojskowego celem zapobiegania niekorzystnym skutkom dla zdrowia i zagro¿eniom
bezpieczeñstwa.
Przestrzeganie przepisów wprowadzonych
omawian¹ norm¹ obronn¹ powinno lepiej ni¿
dotychczas zabezpieczyæ zdrowie i ¿ycie osób
zatrudnionych w zasiêgu promieniowania EM,
a analiza danych zawartych w nowej dokumentacji wprowadzonej norm¹ mo¿e w przysz³oļci
przyczyniæ siê do poszerzenia wiedzy o skutkach
oddzia³ywania na organizm cz³owieka promieniowania EM, zw³aszcza w kontekļcie d³ugotrwa³ej
ekspozycji zawodowej.
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Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
Profilaktyka i ochrona zdrowia personelu zatrudnionego
w zasiêgu promieniowania elektromagnetycznego od 0
Hz do 300 GHz

Za³¹cznik
Tabela. Skutki zdrowotne ekspozycji zawodowej na promieniowanie EM
Table. Health effects of occupational exposure to electromagnetic radiation
Ryzyko zdrowotne
CHOROBA SWOISTA/ZAWODOWA
ZWIÊKSZONE RYZYKO INNYCH CHORÓB

ZMIANY CZYNNOĻCIOWE
bez ustalonego znaczenia klinicznego

REAKCJE FIZJOLOGICZNE
bez ustalonego znaczenia klinicznego

DeÐnicja
Zespo³y chorobowe o ustalonej lub bardzo prawdopodobnej
zale¿noļci od nara¿enia na dany czynnik - w indywidualnym
przypadku
Nieprawid³owy lub zaostrzony przebieg chorób samoistnych i
zdeterminowanych genetycznie

Zwi¹zek z promieniowaniem EM
brak dowodów na istnienie chorób swoistych zwi¹zanych przyczynowo z nara¿eniem na promieniowanie EM

niemo¿liwe do rozstrzygniêcia w ļwietle dotychczas
opublikowanych wyników badañ naukowych
sugerowane zwiêkszenie ryzyka zachorowania na niektóre
nowotwory
Ró¿ne nietypowe objawy i reakcje czynnoļciowe uk³adów obserwowane/bardzo prawdopodobne
kontrolno-regulacyjnych ustroju (uk³adów: kr¹¿enia, nerwo- (zale¿ne od warunków ekspozycji)
wego, hormonalnego, odpornoļciowego)
sugerowana indywidualna nadwra¿liwoļæ na promieniowanie EM
Przemijaj¹ce, zwykle krótkotrwa³e obni¿enie sprawnoļci psy- obserwowane/prawdopodobne
(zale¿ne od warunków ekspozycji)
chomotorycznej w czasie ekspozycji
badania u¿yteczne do selekcji personelu do pracy w zasiêgu
promieniowania EM

Podstawy prawne ochrony pracowników resortu obrony
narodowej przed zagro¿eniami wynikaj¹cymi z nadmiernego
nara¿enia na pola elektromagnetyczne
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. DzU Nr 21:1998, poz.
94 ze zm.
2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o s³u¿bie medycyny pracy. DzU
z 1997 r. Nr 96, poz. 593
3. Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29.11.2002 r.
w sprawie najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ czynników szkodliwych dla zdrowia w ļrodowisku pracy. DzU z 2002 r. Nr 217, poz. 1833
4. Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie
rodzajów dokumentacji medycznej s³u¿by medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów. DzU
z 2010 r. Nr 149, poz. 1002
5. Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 30 maja
1996 r. w sprawie przeprowadzania badañ lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeñ
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. DzU
z 1996 r. Nr 69, poz. 332 ze zm.
6. Rozporz¹dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2010 r.
w sprawie s³u¿by medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podleg³ych Ministrowi Obrony Narodowej. DzU z 2010 r. Nr 187, poz. 1257
7. Rozporz¹dzenie Ministra Obrony Narodowej z 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie stosowania do ¿o³nierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy
w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy. DzU z 2004 r. Nr 108, poz. 1148
8. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy.
DzU z 2004 r. Nr 180, poz. 1860
9. Decyzja Nr 50/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego
2008 r. zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie przestrzegania w resorcie obrony
narodowej zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy przy stosowaniu urz¹dzeñ
wytwarzaj¹cych promieniowanie elektromagnetyczne. DzU MON z 2008 r.
Nr 3, poz. 17
10. STANAG 2345 (ED 3) Wyznaczanie i kontrolowanie wielkoļci nara¿enia personelu na pole elektromagnetyczne o czêstotliwoļciach od 3
kHz do 300 GHz
11. NO-06-A215-1:2007 Bezpieczeñstwo i higiena pracy. Ochrona przed
promieniowaniem elektromagnetycznym. Czêļæ 1: Wymagania ogólne
12. NO-06-A215-2:2007 Bezpieczeñstwo i higiena pracy – Ochrona
przed promieniowaniem elektromagnetycznym – Czêļæ 2: Metody badañ
13. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/35/UE z dnia 26
czerwca 2013 r. w sprawie minimalnych wymagañ w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa dotycz¹cych nara¿enia pracowników na zagro¿enia
spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi)

18

09/2013

(dwudziesta dyrektywa szczegó³owa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy
Rady 89/391/EWG) i uchylaj¹ca dyrektywê 2004/40/WE

