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Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu 

i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 

 

Uwaga ogólna 

Na wstępie pragniemy zwrócić uwagę, że wyznaczenie 14-dniowego terminu na konsultacje projektu 
rozporządzenia w okresie obejmującym Święta Bożego Narodzenia, w trakcie którego z racji urlopów 
znaczna część ekspertów jest niedostępna, utrudniło wypracowanie stanowiska w zakresie materii 
regulowanej rozporządzeniem z dnia 17 lutego 2020 r.  

 

Uwagi szczegółowe 

 

1. § 1 pkt 3 lit. b projektu rozporządzenia 

Zgodnie z projektem do pkt 5 załącznika rozporządzenia z dnia 17 lutego 2020 r. dodaje się ppkt 3, który 
otrzymuje brzmienie: 

„3) miernikiem zapewniającym odporność elektromagnetyczną rozumianą jako odporność na 
oddziaływanie pola elektromagnetycznego spoza zakresu pracy sondy pomiarowej, polegające na 
indukowaniu w urządzeniu sygnałów elektrycznych powodujących wskazania niezwiązane 
z oddziaływaniem mierzonej składowej pola elektromagnetycznego na sondę pomiarową, która zapewnia 
pomijalną odpowiedź miernika w polu o poziomie zbliżonym do wartości określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska dla 
wybranej częstotliwości.” 

Użyte w przepisie sformułowanie „pomijalna odpowiedź miernika” jest niejednoznaczne i wymaga 
doprecyzowania. Niezbędne jest określenie wartości, które pozwolą stwierdzić, jakie odpowiedzi miernika 
należy uznać za pomijalne. Bez tego istnieje duże ryzyko wyłączenia z użytkowania większości mierników 
pól elektromagnetycznych, które są obecnie używane przez laboratoria do przeprowadzania pomiarów. 
Wnosimy zatem o zdefiniowanie, jaką odpowiedź miernika uznaje się za pomijalną. 

 

2. § 1 pkt 4 projektu rozporządzenia 

Zgodnie z projektowanym brzmieniem: 

„w pkt 6 w ppkt 1 wyrazy „0,5 sekundy lub do 5 mˮ zastępuje się wyrazami „0,1 sekundy lub do 3 m”;” 

Postulujemy rezygnację z projektowanej zmiany, gdyż generuje ona po stronie laboratoriów nadmierne 
koszty, a przy tym nie wpłynie na realizację zamierzonego celu. Ustanowienie nowych, bardziej 
restrykcyjnych wymagań wiązałoby się z koniecznością pozyskania nowych urządzeń pomiarowych, 
ponieważ powszechnie stosowane przez laboratoria mierniki zapewniają dokładność 0,5 sekundy. Taki 
poziom dokładności jest przy tym uzasadniony obowiązującym dokumentem akredytacyjnym PCA DAB-18, 
który narzuca na laboratoria obowiązek zapewnienia dokładności geolokalizacji 0,5 sekundy. Co istotne, 
projektowana zmiana nie zwiększy precyzji geolokalizacji wyników pomiarów prezentowanych 
w systemie SI2PEM. System ten działa w oparciu o mapy na tyle niedokładne, że wyników pomiarów 
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zgodnych z nowymi wymaganiami i tak nie będzie można nanieść na mapy w taki sposób, by użytkownicy 
SI2PEM mogli zapoznać się z informacjami dokładniejszymi niż te dostępne obecnie.  

 

3. § 1 pkt 5 w związku z § 1 pkt 12 projektu rozporządzenia 

Zgodnie z projektowanym brzmieniem pkt 7 załącznika do rozporządzenia z dnia 17 lutego 2020 r. 
otrzymuje brzmienie: 

„7. Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, 
uwzględnia się poprawki pomiarowe umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy 
instalacji lub urządzenia, w danym zakresie częstotliwości, przy czym dla zakresów częstotliwości 
od 10 MHz do 300 GHz poprawki te uwzględnia się w przypadku pomiarów wykonanych z wykorzystaniem 
miernika selektywnego.” 

Skutkiem proponowanej zmiany jest ustanowienie wymogu posiadania przez wszystkie laboratoria 
akredytowane w zakresie pomiaru PEM dla częstotliwości 10 MHz do 300 GHz miernika selektywnego 
oraz akredytacji na pomiary selektywne. Wnosimy zatem o ponowne rozważenie tej zmiany pod kątem 
zwiększenia kosztów prowadzenia działalności przez laboratoria. 

Ponadto wprowadzenie tej zmiany może doprowadzić do jeszcze mniejszego zrozumienia wyników 
pomiarów przez społeczeństwo – niestosowanie poprawek pomiarowych przy pomiarach 
szerokopasmowych w paśmie 10 MHz do 300 GHz będzie skutkowało utrudnieniem możliwości 
uzasadnienia wyników pomiarów.  

Reasumując, wnosimy o rezygnację z proponowanej zmiany, a w przypadku nieuwzględnienia tego 
postulatu, wnosimy o doprecyzowanie zależności pomiędzy projektowanym pkt 7 a projektowanym 
pkt 25 rozporządzenia z dnia 17 lutego 2020 r. (…) 

 

4. § 1 pkt 6 projektu rozporządzenia 

Zgodnie z projektem pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia z dnia 17 lutego 2020 r. otrzymuje 
brzmienie: 

„1) pomiary wykonuje się do odległości, dla której na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń 
stwierdzono występowanie pól elektromagnetycznych, pochodzących od badanej instalacji, o najwyższym 
poziomie;” 

Projektowany przepis jest niejednoznaczny ze względu na brak definicji „najwyższego poziomu”. 
Wnosimy o wyjaśnienie na poziomie przepisów, ewentualnie w uzasadnieniu do rozporządzenia, czy 
termin ten odnosi się do poziomu dopuszczalnego dla mierzonego pasma częstotliwości, czy też należy 
nadać mu inne znaczenie. 

 

5. § 1 pkt 7 projektu rozporządzenia 

Projektowana zmiana w pkt 14 załącznika do rozporządzenia z dnia 17 lutego 2020 r. nie odpowiada na 
zgłaszane już we wspólnym stanowisku Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz Krajowej 
Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) z dnia 23 stycznia 2020 r. problemy związane 
z przeprowadzaniem pomiarów w lokalach oraz na balkonach i tarasach. Aby zapewnić możliwość 
prawidłowej realizacji zadań zleconych laboratoriom, konieczne jest uzupełnienie przepisów 
rozporządzenia w zakresie procedury informowania o planowanych pomiarach, a także możliwości 
i sposobów dokumentowania przez laboratoria odmowy udostępnienia przestrzeni pomiarowej przez 
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jej dysponenta w celu wykonania pomiarów. Brak narzędzi prawnych, które umożliwiałyby skuteczne 
i wiążące poinformowanie o planowanych pomiarach, stanowi istotną wadę obowiązujących przepisów. 

 

6. § 1 pkt 12 projektowanego rozporządzenia 

Postulujemy rezygnację z dodania wyrazów „lub na terenach przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową” bądź „lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową” we wszystkich 
miejscach wskazanych w § 1 pkt 12 projektowanego rozporządzenia. W naszej ocenie te doprecyzowania 
są niepotrzebne, a wręcz mogą stać się przyczyną protestów społecznych. Projektowane uzupełnienia 
mogą bowiem sugerować, że wszelkie pomiary mają być wykonywane także na terenach pod zabudowę 
mieszkaniową. Skoro, jak wynika z uzasadnienia projektu rozporządzenia, uzupełnienia „mają na celu 
doprecyzowanie zapisów w celu możliwości wykonania pomiarów w otoczeniu linii 
elektroenergetycznych”, to same przepisy powinny na to jednoznacznie wskazywać, np. w następujący 
sposób: 

„dla miejsc dostępnych dla ludności, a w przypadku pomiarów w otoczeniu linii elektroenergetycznych 
także na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową”.  

W przypadku nieodstąpienia od wprowadzenia omawianych zmian, wnosimy o doprecyzowanie § 1 pkt 12 
projektowanego rozporządzenia zgodnie z powyższą uwagą. 


