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Komunikat nr 206 z dnia 3.08.2016 r. 
w sprawie zmian wymagań dotyczących realizacji pomiarów pola 

elektromagnetycznego w środowisku pracy do oceny ekspozycji na pole-EM 
 

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie: 

 rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole 
elektromagnetyczne (Dz.U. poz. 950) oraz  

 rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 952). 

Zgodnie z ustaleniami § 15 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
29 czerwca 2016 r. akredytowane laboratoria badawcze posiadające potwierdzone 
kompetencje do realizacji pomiarów zgodnie z metodami opisanymi w normie PN-T-6580-
3:2002 przy uwzględnieniu wymagań normy PN-T-06580-1 wykonujące pomiary pola-EM 
w środowisku pracy, których wyniki są przeznaczone do oceny ekspozycji na pole-EM, o której 
mowa w części III załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia, powinny dostosować 
wykorzystywane metody pomiarowe do wymagań wynikających z załącznika nr 3 do 
przedmiotowego rozporządzenia.  

W ramach dostosowania metod pomiarowych laboratorium powinno opracować 
procedurę/instrukcję pomiaru z uwzględnieniem strategii pomiaru dla poszczególnych źródeł 
promieniowania elektromagnetycznego oraz szczególnych wymagań technicznych 
przedstawionych w załączniku 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r.  

Opracowana procedura/instrukcja pomiaru powinna być zwalidowana przez laboratorium. 
W wyniku walidacji laboratorium powinno określić przydatność metody do zamierzonego 
zastosowania ze szczególnym uwzględnieniem wykazania rodzaju źródeł promieniowania, 
których pola-EM mogą być mierzone z wykorzystaniem zwalidowanej metody.  

W procesie walidacji laboratorium powinno stosować dostępne wytyczne, zalecenia 
i opracowania instytutów naukowo-badawczych dotyczące pomiarów pola-EM w przestrzeni 
pracy.  

Laboratorium powinno korzystać z rekomendowanych i opublikowanych, odpowiednich metod 
pomiarów pola-EM, naukowo sprawdzonych i zwalidowanych doświadczalnie przez 
kompetentne laboratoria instytutów naukowo-badawczych lub uniwersytetów technicznych 
(metod znormalizowanych).   

Wdrożenie ww. znormalizowanych metod pomiaru powinno być poprzedzone przez 
laboratorium sprawdzeniem prawidłowości realizacji metody. 

W ramach monitorowania jakości wyników realizowanych pomiarów metodami 
dostosowanymi oraz znormalizowanymi laboratorium powinno zaplanować i uczestniczyć we 
właściwych programach badań biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych, 
w szczególności w programach organizowanych przez instytuty naukowo-badawcze lub 
uniwersytety techniczne prowadzące prace na rzecz badań ekspozycji na pole-EM 
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w przestrzeni pracy, albo w których rolę koordynatorów spełniają komitety techniczne 
tworzone przez ww. instytuty lub uniwersytety. 

Uaktualnienie zakresu akredytacji w odniesieniu do zmodyfikowanych i zwalidowanych przez 
laboratorium metod pomiarów pola-EM w przestrzeni pracy lub nowych, ww. dostępnych 
znormalizowanych metod będzie realizowane przez Polskie Centrum Akredytacji w oparciu 
o ocenę na miejscu na wniosek akredytowanego laboratorium (formularz FA-01) w ramach 
oceny dodatkowej lub planowego nadzoru. Wniosek o uaktualnienie zakresu akredytacji w ww. 
obszarze powinien być złożony w PCA do dnia 31.12.2016 r.  

Dostosowanie metod pomiaru pola-EM w przestrzeni pracy oraz złożenie wniosku 
o uaktualnienie zakresu akredytacji, na zasadach opisanych powyżej, jest warunkiem 
powoływania się akredytowanych laboratoriów na posiadaną akredytację przy realizacji 
pomiarów do celów określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. 
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