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Czym się zajmujemy?

OCHRONA PRZED ZAKŁÓCENIAMI 
elektromagnetycznymi (EMI / EMC)

OCHRONA ZDROWIA przed szkodliwym 
wpływem pól elektromagnetycznych

OCHRONA elektromagnetyczna 
INFORMACJI NIEJAWNEJ (TEMPEST) 

  OCHRONA przed ZAKŁÓCENIAMI
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Dlaczego ochrona przed polami 
elektromagnetycznymi stała się koniecznością?
„ROZWÓJ” CZY KATASTROFA ŚRODOWISKOWA?

• Środowisko elektromagnetyczne jest 
najbardziej zmienionym i zdegenerowanym 
środowiskiem życia człowieka

• Sztuczne PEM w środowisku są obecnie 1013 
(tysiące miliardów) razy wyższe od tła 
naturalnego

• Częstotliwość pulsowania (modulacji) wielu z 
tych sygnałów znajduje się w paśmie ludzkich 
fal mózgowych 
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Dlaczego ochrona przed polami 
elektromagnetycznymi stała się koniecznością?
TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA = ZAKŁÓCANIE ZDROWIA

• Natężenie naturalnego pola elektrycznego 
Rezonansu Schumanna (7,83 Hz) wynosi w 
środowisku ok. 300 µV/m (0,0003 V/m).

• Kiedy ludzki układ nerwowy traci kontakt i nie 
może dostroić się do tego pola, degeneruje się i 
traci możliwość regulacji procesów życiowych. 

• Dotychczas nie pobity „rekord” pochodzi z 1995 
roku i należy do Walerija Polakowa - 437 dni na 
orbicie Ziemi na pokładzie stacji MIR – w tym 
czasie jego organizm postarzał się o 40 lat!
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Dlaczego ochrona przed polami 
elektromagnetycznymi stała się koniecznością?
ROZWÓJ I WYGODA CZY POSTĘPUJĄCA KATASTROFA ZDROWIA?

• Dopuszczalne prawnie poziomy powszechnego sygnału WiFi 
(pulsacja 10 Hz) w środowisku wynoszą 7 V/m - ponad 23 tysiące 
razy więcej niż pole Schumanna!

• Dostroić się do pola Schumanna w tych warunkach to jak 
słyszeć szum spadających liści w towarzystwie młota 
pneumatycznego! (stosunek szum / sygnał = 87 dB)

• Czy dlatego obecnie, w „rozwiniętej” bezprzewodowej 
cywilizacji doświadczamy degeneracji zdrowia podobnej do tej 
jakiej doświadczył  Walerij Polakow na orbicie? 

• Czy dlatego jesteśmy świadkami epidemii osteoporozy, chorób 
neurodegeneracyjnych, autyzmu, raka, chorób 
autoimmunologicznych i innych, których współczesna 
medycyna nie jest w stanie ani powstrzymać ani uleczyć?
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Wymogi prawne i unormowania w zakresie PEM
Dopuszczalne PEM w środowisku i budynkach

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30.10.2003 w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzenia 
dotrzymania tych poziomów:

• Dla stałych miejsc przebywania ludzi:
• Składowa elektryczna pól 50Hz: max. 1 kV/m

• Składowa magnetyczna pól 50Hz: max. 60 A/m (75,4 µT)

• Dla pól elektromagnetycznych o częstotliwości od 300MHz do 300GHz: składowa 
elektryczna max. 7 V/m, lub gęstość mocy max. 0,1 W/m2 (6,14 V/m ?)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., nr 
75, poz. 690): 

• Stacja transformatorowa wnętrzowa może być umiejscowiona w budynku jeśli 
zostanie zachowana odległość pozioma i pionowa od pomieszczeń 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi co najmniej 2,8 m, liczone od wewnętrznego 
obrysu pomieszczeń stacji.
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Dlaczego ochrona przed polami 
elektromagnetycznymi stała się koniecznością?
NAUKA W SŁUŻBIE BIZNESU CZY IGNORANCJA I SCHIZOFRENIA?

Raport Europejskiej Akademii Medycyny Środowiskowej EUROPEAM 
2016: „Zalecenia w zapobieganiu, diagnostyce i leczeniu związanych z 
polami elektromagnetycznymi problemów zdrowotnych i chorób” ustala 
limity biologiczne na poziomach:

• Dla składowej magnetycznej pól od sieci elektrycznych 50Hz: 100nT 
– 750 razy (!) niżej od obowiązującego w Polsce limitu ochrony.

• Dla pól elektromagnetycznych od technologii bezprzewodowych 
(GSM, UMTS, LTE, Wifi, itd.): 1 – 100 µW/m2 – 1000 do 100.000 razy 
(!) niżej od obowiązującego w Polsce limitu ! 

• Raport EUROPEAM 2016 na stronach PubMed.gov - amerykańskiej 
rządowej biblioteki medycznej Narodowego Instytutu Medycyny 
USA: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111

Jak długo jeszcze branża będzie 
chować głowę w piasek?

Jak wytłumaczy, że wiedząc o 
zagrożeniach naraża życie i zdrowie 

ludzi?
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• Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 27 maja 2011 roku (nr 1815)  
zaleca ustanowić ochronne normy dla długotrwałej ekspozycji na 
mikrofale wewnątrz budynków zgodnie z zasadą ostrożności, nie 
przekraczające 0,6 V/m (ok. 1 mW/m2), a w przyszłości zredukować 
tę wartość do 0,2 V/m (ok. 100 µW/m2)

• To jest odpowiednio 100 razy i 1000 razy poniżej (!) obwiązującego 
w Polsce limitu ochrony w odniesieniu do gęstości mocy.

• Zanim obowiązujące normy prawne ulegną zmianie (jeśli w ogóle 
się to stanie), jedynym dostępnym dla świadomych obywateli 
rozwiązaniem jest ekranowanie elektromagnetyczne domów, 
mieszkań oraz, tam gdzie to możliwe, miejsc pracy i wypoczynku. 

Dlaczego ochrona przed polami 
elektromagnetycznymi stała się koniecznością?
ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
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• Pola elektryczne i magnetyczne niskiej częstotliwości od linii 
energetycznych urządzeń elektrycznych (WN, SN, NN).

• Brudna elektryczność (ang. dirty electricity) – pola 
elektromagnetyczne średnich częstotliwości od zakłóceń 
impulsowych niesionych przez instalacje elektryczne.

• Promieniowanie elektromagnetyczne wysokich częstotliwości i 
mikrofalowe od wszelkich źródeł współczesnej telekomunikacji 
bezprzewodowej, w tym stacji bazowych i urządzeń 
przenośnych(GSM, UMTS, LTE), urządzeń z WiFi, Bluetooth, 
telefonów DECT, radarów i innych.

• Sztuczne oświetlenie – toksyczność niebieskiego światła (ang. 
blue light toxicity).

Przegląd zagrożeń PEM i ich źródeł
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• Pochodzą od linii energetycznych, instalacji i urządzeń 
elektrycznych (WN, SN, NN)

• Składowa magnetyczna PEM od linii energetycznych jest bardzo 
trudna do skutecznego ekranowania.

• Ekranowanie wnętrzowych stacji transformatorowych jest 
technicznie możliwe ale bardzo kosztowne.

• Olbrzymia skala społeczna i ekonomiczna problemu
• Na dzisiaj linie WN budowane są z pasem ochronnym o szerokości 30m (na 

stronę)

• Dla dotrzymania poziomu 250-300 nT, przy którym dowiedzione jest 
podwyższone ryzyko białaczki, pas ochronny potrzebuje mieć szerokość  300m 
(na stronę)

• Taki pas dla już istniejących w Polsce linii WN oznacza wyłączenie z użytku 4% 
powierzchni kraju!

Przegląd zagrożeń PEM i ich źródeł
POLA ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE N.CZ.
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• Pochodzi od zakłóceń od urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
niesionych przez linie i instalacje elektryczne.

• Brudna elektryczność wytwarza pola elektromagnetyczne w 
zakresie średnich częstotliwości, od ok. 1kHz do 1MHz niesione o 
promieniujące poprzez instalację elektryczną budynków i mieszkań.

• Głównymi źródłami są urządzenia elektryczne mocy, silniki, 
sterowniki i zasilacze impulsowe, a także tzw. inteligentne 
przewodowe liczniki energii (w Polsce stosuje je Tauron).

• W Polsce problem jest ogromny ale prawie w ogóle niedostrzegany. 
Niewiele osób ma jego świadomość, jeszcze mniej potrafi poziom 
brudnej elektryczności mierzyć, dobrać i zainstalować odpowiednie 
rozwiązania ochronne (filtry, przewody ekranowane, wyłączniki 
poborowe).

Przegląd zagrożeń PEM i ich źródeł
BRUDNA ELEKTRYCZNOŚĆ
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• Pochodzi od wszelkich źródeł telekomunikacji bezprzewodowej: stacji bazowych i 
urządzeń przenośnych GSM, UMTS, LTE, urządzeń komunikujących się w standardach 
WiFi, Bluetooth, DECT, sieci TETRA, nadajniki DVB-T, tzw. inteligentne bezprzewodowe 
liczniki energii, radary meteorologiczne, lotnicze, telekomunikacja satelitarna i wiele 
innych.

• Promieniowanie elektromagnetyczne od tych technologii, jeszcze 40 lat temu niemal 
nieobecne, jest dzisiaj wszechobecne i niemożliwe do uniknięcia – na poziomach setki 
miliardów razy większych od tych jakie występowały jeszcze 40 lat temu. 

• Przewlekły charakter  - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. 
• Jak wykazują badania naukowe, destrukcyjny wpływ na zdrowie tego promieniowania 

zależny jest nie tylko od jego poziomu (natężenia czy gęstości mocy) ale również od 
charakteru sygnału – jego pasma i sposobu i częstotliwości modulacji w odniesieniu do 
pól naturalnych.

• Zwiększanie szybkości transferu danych i coraz bardziej złożone sposoby modulacji 
sprawiają, że z każdą nowo wprowadzaną technologią bezprzewodowej transmisji 
danych (3G, 4G, 5G itd.) zakłócenia dla pól naturalnych i deregulacja zdrowia są większe, 
nawet przy mniejszych średnich poziomach natężenia czy gęstości mocy sygnału.

Przegląd zagrożeń PEM i ich źródeł
PROMIENIOWANIE W.CZ. I MIKROFALOWE
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• Toksyczność niebieskiego światła (Blue Light Toxicity) odnosi się do 
efektów deregulacji zdrowia wywoływanych przez współczesne 
energooszczędne oświetlenie, ze względu na nienaturalnie dużą 
zawartość światła o barwie niebieskiej (długość fali ok. 450 nm)

• Światło o te długości fali występuje w naturze w środku letniego dnia – 
jest odbierane przez oczy jako sygnał dnia – wyłącza całkowicie 
produkcję melatoniny i innych hormonów odpowiedzialnych za 
regenerację w czasie snu. 

• Taki sygnał (ekran komputera, TV, oświetlenie) po zmroku rujnuje z 
czasem rytmy dobowe organizmu, procesy metaboliczne i 
regeneracyjne - w efekcie prowadzi do deregulacji zdrowia 
objawiającej się jako współcześnie narastające schorzenia przewlekłe.

• Powyższy efekt jest potęgowany przez brak naturalnego światła UV w 
godzinach przedpołudniowych – sygnał całkowicie blokowany przez 
szyby budynków, samochodów, okulary przeciwsłoneczne, szkła 
kontaktowe itd. 

Przegląd zagrożeń PEM i ich źródeł
TOKSYCZNOŚĆ NIEBIESKIEGO ŚWIATŁA
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• W 1992 roku powstaje ICNIRP - Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Przed Promieniowaniem 
Niejonizującym. Nie jest jasne kto tę organizację powołał. 

• ICNIRP jest fundacją zarejestrowaną w Monachium, ma 14 stałych członków i 4 stałe komitety 
naukowe. Komisja ICNIRP sama dobiera i mianuje swoich następców. 

• ICNIRP otrzymuje finansowanie i zlecenia WHO, Komisji Europejskiej oraz rządów państw. 
Konsekwentnie odrzuca petycje organizacji publicznych o uczestnictwo w analizach – np. inicjatywa 
Round Table on Cell Phones and Health prof. Dariusza Leszczyńskiego.

• W 1998 roku ICNIRP oficjalnie oświadcza, że „limity ICNIRP odnoszą się wyłącznie do krótkotrwałych 
ekspozycji” (6 minut) oraz, że „…ICNIRP nie ma podstaw naukowych do ustalenia limitów dla 
długotrwałej i ciągłej ekspozycji…” Nigdy tego nie odwołuje, niemniej limity ICNIRP i ich pochodne są 
wprowadzane i prawnie obowiązujące jako limity ciągłej ekspozycji !

• Od opublikowania swoich pierwszych standardów, opartych wyłącznie o efekty termiczne, ICNIRP 
nigdy nie dokonuje ich istotnej rewizji – wszystkie nowe badania uznaje za „nieznaczące”. 

• W czerwcu 2011 roku Komisja Europejska przyznaje, że: „… jest, mówiąc delikatnie, zadziwiające, że 
oficjalnie obowiązujące limity ekspozycji (…) są opracowywane i proponowane organizacjom 
międzynarodowym przez ICNIRP i NGO, których powstanie, struktury i powiązania są co najmniej 
mało przejrzyste i które to organizacje są posądzane o bliskie powiązania z przemysłem 
(telekomunikacyjnym)…”

Czy obowiązujące normy nas chronią?
GENEZA OBECNYCH LIMITÓW OCHRONY
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• Biologiczne standardy ochrony powstają w wyniku przeglądu i analizy niezależnych badań naukowych 
z całego świata nad efektami biologicznymi pól elektromagnetycznych.

• Limity biologiczne ochrony powstają przez przyjęcie, zgodnie z zasadą ostrożności, poziomów 3-
krotnie niższych, niż te, które w badaniach bezspornie wykazały istotne negatywne efekty 
biologiczne.

• Na dzisiaj najlepszym kompendium wiedzy oraz źródłem standardów biologicznych i metod pomiaru 
jest Raport Europejskiej Akademii Medycyny Środowiskowej EUROPEAM 2016: „Zalecenia w 
zapobieganiu, diagnostyce i leczeniu związanych z polami elektromagnetycznymi problemów 
zdrowotnych i chorób” opublikowany na stronach PubMed.gov - amerykańskiej rządowej biblioteki 
medycznej Narodowego Instytutu Medycyny USA: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111

Czy obowiązujące normy nas chronią?
BIOLOGICZNE STANDARDY OCHRONY
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• Wyzwania w pomiarach pól elektromagnetycznych w 
środowisku:
• Szeroki zakres częstotliwości i pasma sygnałów

• Zmienność w czasie w zależności od obciążenia, źródła niestacjonarne, 
monitoring długoterminowy

• Wartości szczytowa czy średnia? W czasie czy w paśmie częstotliwości?

• Uśredniona gęstość mocy czy moc w paśmie i/lub impulsie?

• Wymagania w zakresie analizy widmowej: pasmo analizy w czasie 
rzeczywistym, „frequency hopping”, anteny i szybkość przełączania 

• Kompetencje i wyposażenie państwowych organów kontrolnych (WIOŚ, 
SANEPID)

• Demonstracja pomiarów w pomieszczeniach dla odniesienia do 
standardów biologicznych ochrony

Pomiary pól elektromagnetycznych
JAK I CZYM MIERZYĆ? DEMONSTRACJA
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• Pola magnetyczne n.cz.:
• Ekranowanie pól od linii energetycznych jest w praktyce bardzo trudne – 

jedynym rozwiązaniem są systemy aktywnej kompensacji pól (kosztowne i 
skomplikowane) 

• Skuteczne ekranowanie stacji transformatorów i urządzeń emitujących pola 
magnetyczne n.cz. (piece indukcyjne, indukcyjne generatory drgań), a także 
traktów kablowych zasilania budynków jest możliwe - wymaga wiedzy, 
doświadczenia i zastosowania specjalistycznych materiałów.

• Pola elektryczne n.cz.:
• Uziemione powłoki elektroprzewodzące (farby, tynki, tapety, siatki, włókniny)

• Ekranowanie instalacji elektrycznych: kable, puszki, przedłużacze, 
rozdzielacze ekranowane

• Zwiększenie dystansu do źródeł pola – wyłączniki poborowe (tzw. demand 
switch) instalowane w skrzynce bezpieczników

Jak ograniczać ekspozycję?
ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE PEM N.CZ.
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• Filtracja obwodów zasilania na wejściu do budynku, mieszkania

• Filtracja zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia (zasilacze i 
regulatory impulsowe)

• Zwiększenie dystansu do źródeł pola – wyłączniki poborowe 
(tzw. demand switch) instalowane w skrzynce bezpieczników

• Uziemione powłoki elektroprzewodzące (farby, tynki, tapety, 
siatki, włókniny) na ścianach, sufitach i podłogach pomieszczeń

• Ekranowanie instalacji elektrycznych: kable, puszki, 
przedłużacze, rozdzielacze ekranowane

Jak ograniczać ekspozycję?
ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BRUDNEJ ELEKTRYCZNOŚCI
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• Powłoki elektroprzewodzące na elewacje budynków - farby, 
tynki, siatki

• Powłoki elektroprzewodzące do wnętrz - farby, tynki, siatki, 
tapety, włókniny

• Szyby ekranujące, folie na szyby, firany z tkanin ekranujących

• Zasłony, przesłony, rolety, moskitiery, baldachimy z tkanin 
ekranujących

• Ubiory z tkanin ekranujących promieniowanie w.cz.

• Absorbery promieniowania elektromagnetycznego w.cz.

• Uszczelnienia elektromagnetyczne

Jak ograniczać ekspozycję?
ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE PROMIENIOWANIA W.CZ.
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• Okulary blokujące niebieską barwę światła – Blue blocking 
glasses

• Powrót do oświetlenia żarowego lub halogenowego

• Nowe oświetlenie LED o naturalnym spektrum widzialnym 
(również jako podświetlenie ekranów)

• Ekrany monitorów w technologii OLED z filtrem światła 
niebieskiego

• Okna przepuszczające naturalne promieniowanie UV (szkło 
kwarcowe lub odpowiednie poliwęglany)

Jak ograniczać ekspozycję?
ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE OŚWIETLENIA
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Powiązane prezentacje i zasoby:
• Prezentacja „Pułapki Ignorancji w projektach ekranowania elektromagnetycznego”: 

https://emfbusters.pl/Pulapki-ignorancji-w-projektach-ekranowania-elektromagnetycznego-EMI-EM
C-TEMPEST-prezentacja

• Materiały i rozwiązania ekranujące: https://emfbusters.pl/ 
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