








Sytuacja w jakiej znalazła się Polska (i nie tylko) w związku z pandemią koronawirusa pokazuje nam, jak istotny jest 

bezproblemowy dostęp do internetu oraz to, że dotychczasowe rozwiązania nie są już wystarczające. Potrzebujemy nowszych 

narzędzi oraz ewolucji technologicznej i telekomunikacyjnej. Tym bardziej, że wpłyną one bezpośrednio na rozwinięcie innych dziedzin, 

jak: przemysł, medycyna, edukacja, transport i wiele innych. 

Stacje bazowe wspierają służby ratunkowe. Nieprzerwane działanie sieci 
mobilnych ułatwia kontakt mieszkańców ze służbami w razie potrzeby oraz 
zlokalizowanie poszkodowanych i chorych. W ciągu roku w Polsce odnotowuje 
się około 20 milionów połączeń na numer 112. 

Niezwykle istotne zatem jest, aby stawianie nowoczesnych stacji bazowych trafiło na przyjazny grunt i odbywało się w pozytywnym 

otoczeniu prawno-administracyjnym. Szybki rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej to przecież podstawa do skutecznego 

działania i rozwoju znanych nam usług, ale też bezpośrednie korzyści dla wszystkich użytkowników. 

Obowiązujące prawo UE (dyrektywa 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r.) nie 
zalicza instalacji telekomunikacyjnych do przedsięwzięć wymagających oceny 
z punktu widzenia skutków wywieranych na środowisko. Oznacza to, że 
obowiązujące do czerwca 2022 r. polskie przepisy w tym zakresie stanowiły 
nadregulację wobec europejskich. 

Więcej o polu elektromagnetycznym dowiesz się na: 

• www.nafalinauki.pl

• www.elektrofakty.pl

• www.badzwzasiegu.pl

• www.emfexplained.info/pol

• www.gov.pl/web/5g/biala-ksiega1

• www.who.int/peh-emf

• www.icnirp.org
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5G jest dziś jak rozwój elektroniki w Japonii w latach 70 - zdecyduje o potencjale 

ekonomicznym Polski na długie lata - nie możemy być w ogonie Europy i świata. To 

szansa na zdobycie środków z nowej perspektywy budżetowej UE. Dobry zasięg 

przyczynia się również do lepszego gospodarowania zasobami energetycznymi i kosztami 

komunalnymi. 

Od 1 stycznia 2020 roku w Polsce obowiązują europejskie normy dotyczące pola 

elektromagnetycznego (do 61 V /m), oparte na normach międzynarodowych 

obowiązujących w większości krajów świata i zalecanych przez Unię Europejską. W 

marcu 2020 r. Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Przed Promieniowaniem 

Niejonizującym (ICNIRP) opublikowała aktualizację wytycznych stanowiących podstawę dla 

norm obowiązujących m.in. w Polsce. Nowe wytyczne dla zakresów częstotliwości 

używanych w telekomunikacji zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie. Oznacza 

to, że obowiązujące w Polsce normy pola elektromagnetycznego są w pełni 

zgodne z aktualnym stanem wiedzy i nauki, a także odpowiadają wartościom 

wynikającym z obowiązujących regulacji UE. 

Polska ma jednocześnie jedne z najbardziej restrykcyjnych i rygorystycznych 

metod kontroli przestrzegania tych poziomów, w tym pomiaru pól 

elektromagnetycznych. Na operatorach spoczywa obowiązek pomiarów i dostarczania 

wyników starostom powiatów, GIOŚ oraz Sanepidowi. Do tego w Polsce funkcjonuje 

monitoring PEM, który jest umocowany w Ustawie Prawo ochrony środowiska. W ostatnich 

latach inspekcje odpowiedzialne za ten monitoring zostały istotnie wzmocnione 

kompetencyjnie i finansowo. Rozwija się system powszechnej informacji o widmie 

S12PEM, gdzie każdy może sprawdzić fakt przestrzegania obowiązujących norm 

oraz poziom PEM wokół miejsc, które go interesują.








