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Problemy zagrożeń środowiskowych  
i sposobów prawidłowego ich pomiaru 

 
 

 

W artykule zestawiono zbiór przepisów prawnych zawierających wartości norma-

tywne niektórych substancji i czynników fizycznych występujących w środowisku i na 
stanowiskach pracy. Pokazano stan zagrożenia środowiska na przykładzie monito-

ringu jakości powietrza Województwa Dolnośląskiego. 
 

 
 

 

1. WSTĘP 

 

 

Zanieczyszczenie powietrza jest obecnie uznawane 

za najgroźniejsze ze względu na swoją wyjątkową 

zdolność do rozprzestrzeniania się na dużych obsza-

rach i możliwość skażania wszystkich komponentów 

środowiska. Skład chemiczny zanieczyszczonego 

powietrza może negatywnie wpływać na zdrowie 

ludzi, stan roślin i zwierząt oraz inne elementy śro-

dowiska (woda i gleba). Do substancji, które w naj-

większym stopniu zanieczyszczają powietrze, zalicza 

się: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), tle-

nek węgla (CO), ozon (O3), związki metali ciężkich  

i pyły. Zanieczyszczenia komunikacyjne (tzw. linio-

we) odpowiedzialne są głównie za emisję do atmos-

fery tlenków azotu, tlenków węgla i metali ciężkich, 

takich jak ołów. Skutki zdrowotne zanieczyszczenia 

powietrza są różnorodne i zależą od rodzaju szkodli-

wej substancji, czasu trwania ekspozycji, dawki, 

odporności lub podatności organizmu itd. [1,2].  

W celu zminimalizowania skutków oddziaływania 

substancji szkodliwych na organizm człowieka obec-

nie coraz częściej stosuje się monitoring ekologiczny 

powietrza, szczególnie w dużych skupiskach ludz-

kich oraz w okolicach dużych zakładów przemysło-

wych, a także na stanowiskach pracy. Celem takiego 

monitoringu skażeń powietrza jest [1,2]: 

- rejestracja parametrów określających rzeczywiste 

skażenie powietrza i porównanie ich ze stężeniami 

dopuszczalnymi, które określono w aktach norma-

lizacyjnych, 

- określenie związków przyczynowo-skutkowych 

uwzględniających źródła i wielkości emisji, kie-

runki ich napływu uwarunkowane warunkami to-

pograficznymi i meteorologicznymi itp., 

- ocena, czy nie zachodzi groźba przekroczenia do-

puszczalnych norm i ewentualne podjęcie kroków 

zaradczych, aby do tego nie dopuścić. 

Monitoring środowiska może obejmować: zanie-

czyszczenie powietrza gazami i pyłami, zanieczysz-

czenia wód i gleb, poziom hałasu, ilość i skład ście-

ków, wielkość i charakterystykę nagromadzonych 

opadów oraz szereg innych elementów stosownie do 

aktualnych warunków [1]. Monitoring może obejmo-

wać także prognozowanie stanu środowiska w okre-

ślonym czasie. Prognozy te mogą być podstawą do 

podejmowania decyzji o charakterze administracyj-

nym, mających na celu ograniczenie stężeń środowi-

skowych pochodzących z różnych źródeł zagrożeń, tak 

o charakterze doraźnym jak i długofalowym. 

Innym typem „zanieczyszczenia środowiska” jest 

tzw. zanieczyszczenie polami elektromagnetycznymi. 

Jednym z ubocznych skutków rozwoju techniki jest 

bowiem wzrost intensywności szkodliwego oddzia-

ływania sztucznych pól elektromagnetycznych  
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w środowisku życia i pracy człowieka. Zależnie od 
charakteru pracy, czasu i sposobu użytkowania  
w życiu codziennym i zawodowym urządzeń elek-

trycznych, codzienna „dawka” pola elektromagne-

tycznego może być nadmiernie duża.  
 
 

2. WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ZAGROŻEŃ 
W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPI-

SÓW NORMALIZACYJNYCH 

 

 

2.1. Przepisy ograniczające wpływ pola elek-

tromagnetycznego na organizm człowieka 

 

Pola elektromagnetyczne występujące w środowi-

sku mogą oddziaływać na różne jego elementy,  
w tym na organizmy żywe. Mechanizm tych oddzia-

ływań zależy od wielu czynników, przede wszystkim 
zaś od właściwości pola, które zmieniają się zależnie 
od jego częstotliwości [3]. 

Człowiek styka się w swoim środowisku z całym 
zakresem (tzw. widmem) częstotliwości pola elek-

tromagnetycznego. Należy zauważyć, że poza stałym 
polem magnetycznym Ziemi, wszystkie źródła pola 
elektromagnetycznego (np. linie przesyłowe, piece 
indukcyjne, nadajniki radiowe i telewizyjne, kuchnie 

mikrofalowe, urządzenia radarowe) są wytworem 

cywilizacji. 

Interesujące, ze względu na swą powszechność, są 
przypadki powstawania pola elektromagnetycznego  

o częstotliwości 50 Hz podczas użytkowania energii 
elektrycznej, a w szczególności przypadki kiedy 
prądy i (lub) napięcia osiągają duże wartości. Prądy  
o dużych natężeniach występują podczas takich pro-

cesów technologicznych jak spawanie, zgrzewanie, 
elektroliza. Z wysokimi napięciami można zetknąć 
się z kolei przy technice elektronowej czy filtrowaniu 
pyłów przemysłowych (elektrofiltry), a przede 

wszystkim przy przesyle energii elektrycznej liniami 

napowietrznymi. Typowym przykładem źródła pola 
elektromagnetycznego, na które człowiek narażony 
jest najczęściej są instalacje elektroenergetyczne. 
Szczególne zainteresowanie budzą w tym względzie 

elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego 

napięcia, które stanowią źródło zarówno pola elek-

trycznego jak i składowej magnetycznej. 
Podczas ustalania wartości granicznych, po-

wszechnie stosowaną zasadą jest podział populacji 
narażonej na dwie grupy. Pomimo często odmienne-

go nazewnictwa stosowanego do właściwego opisu 
obu grup, w rzeczywistości chodzi o dokonanie po-

działu na tzw. grupę narażoną w ekspozycji zawodo-

wej (pracownicy) i środowiskowej (ludność). Podział 

ten jest słuszny, wynika on bowiem z odmiennych 

warunków narażenia na działanie pól w obu tych 
grupach (pracownicy – większe wartości działającego 
pola i stosunkowo krótki czas ekspozycji, natomiast 

ludność – mniejsze wartości działającego pola i zwy-

kle dłuższy czas ekspozycji) [3]. 
Podstawowym, obowiązującym w Polsce aktem 

prawnym, określającym szczegółowe zasady ochrony 

przed wpływem pola elektromagnetycznego w eks-

pozycji środowiskowej o częstotliwości sieciowej, 
jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 
października 2003 roku [4]. Dotyczy ono między 
innymi problematyki ochrony przed polami wytwa-

rzanymi przez elementy systemu elektroenergetycz-

nego, w tym linie i stacje elektroenergetyczne wyso-

kiego napięcia. Dopuszczalne poziomy pól elektro-

magnetycznych o częstotliwości 50 Hz określono  

w tym dokumencie przez wartości graniczne: natęże-

nia pola elektrycznego E i natężenia pola magnetycz-

nego H. Wartości graniczne natężenia pola elektrycz-

nego E ustalone tym rozporządzeniem wynoszą: 
- 10 kV/m w obszarach dostępnych dla ludzi, 
- 1 kV/m w obszarach zabudowy mieszkaniowej, 

natomiast poziom natężenia pola magnetycznego H 

w miejscach dostępnych dla ludzi powyższe rozpo-

rządzenie nakazuje ograniczyć do wartości nie więk-

szych niż 60 A/m. 
W zakresie ochrony pracowników (ekspozycja za-

wodowa) przed oddziaływaniem pól elektromagne-

tycznych obowiązują w Polsce przepisy zawarte  
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 29 listopada 2002 roku [5]. Przywołane rozpo-

rządzenie nakazuje, by w otoczeniu źródeł pól elek-

tromagnetycznych wyznaczyć i oznakować, zgodnie  
z Polską Normą [6], zasięgi trzech stref ochronnych: 
- niebezpiecznej – rozumianej jako obszar, w którym 

przebywanie pracowników jest zabronione (dozwo-

lone wyłącznie w przypadku, gdy pracownik jest 
wyposażony w skutecznie działające środki ochro-

ny indywidualnej), 

- zagrożenia – rozumianej jako obszar, w którym 
dopuszczone jest przebywanie pracowników za-

trudnionych przy źródłach przez czas ograniczony, 
zależny od natężenia działającego pola, 

- pośredniej – rozumianej jako obszar, w którym 
dopuszczone jest przebywanie pracowników w cią-
gu jednej zmiany roboczej, 

natomiast obszar poza zasięgiem wymienionych stref 

ochronnych jest obszarem tzw. strefy bezpiecznej. 

W celu zidentyfikowania i późniejszego oznako-

wania wymienionych w rozporządzeniu stref ochron-

nych wyróżnia się trzy graniczne wartości natężenia 
pola elektrycznego i natężenia pola magnetycznego, 
zestawione w tabeli 1. 
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Tabela 1 

Graniczne wartości natężenia pola elektrycznego E i magnetycznego H rozdzielające wg [5] 
poszczególne strefy ochronne pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz 

 

                            Granice stref: 

Wartości graniczne: 
bezpiecznej 

/pośredniej 
pośredniej 
/zagrożenia 

zagrożenia 

/niebezpiecznej 

E   [kV/m] 5 10 20 

H   [A/m] 66,6 200 2000 

 
Warto zwrócić uwagę na to, że obowiązujące  

w niektórych krajach przepisy, nakazujące zmniej-

szanie poziomów pól elektromagnetycznych do war-

tości dopuszczalnych lub wprowadzające ogranicze-

nia w czasie przebywania ludzi w zasięgu pól elek-

tromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz, powstały 
na podstawie zaleceń formułowanych przez wyspe-

cjalizowane instytucje międzynarodowe, zajmujące 
się zagadnieniami ochrony przed promieniowaniem. 

Wzorem dla przepisów szeregu państw były zalece-

nia Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony przed 

Promieniowaniem (IRPA), Międzynarodowej Komi-

sji Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym 
(ICNIRP) oraz Europejskiego Komitetu Normalizacji 

Elektrotechnicznej (CENELEC) [3].  

 
2.2. Akty prawne dotyczące dopuszczalnych 

poziomów substancji szkodliwych  

w powietrzu 

 
Podobnie jak w przypadku aktów prawnych okre-

ślających wartości graniczne składowych pola elek-

tromagnetycznego, podczas ustalania wartości gra-

nicznych gazów i pyłów w środowisku, powszechnie 

stosowaną zasadą jest podział populacji narażonej na 
dwie grupy (osób narażonych na działanie czynników 
szkodliwych na stanowiskach pracy oraz pozostałej 
grupy ludzi).  

Drugą z wymienionych powyżej grup obejmują 
przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środo-

wiska z dnia 3 marca 2008 r. „W sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu” [7]. Rozporzą-
dzenie to określa:  
1) poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji 

w powietrzu, takich jak benzen, dwutlenek azotu, 

tlenki azotu, dwutlenek siarki, ołów, pył zawie-

szony PM10 i tlenek węgla, zróżnicowane ze 
względu na: 

a) ochronę zdrowia ludzi dla: 
- uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowisko-

wej, 

-  pozostałego terenu kraju, 
b) ochronę roślin; 

2) poziomy docelowe dla niektórych substancji  
w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochro-

nę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin, takich jak 

arsen, benzo(a)piren, kadm, nikiel i ozon; 

3) poziomy celów długoterminowych dla niektórych 
substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu 
na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin; 

4) alarmowe poziomy dla niektórych substancji  
w powietrzu, takich jak dwutlenek azotu, dwutle-

nek siarki, ozon oraz pył zawieszony PM10, któ-
rych nawet krótkotrwałe przekroczenie może po-

wodować zagrożenie dla zdrowia ludzi; 
5) warunki, w jakich ustala się poziom substancji, 

takie jak temperatura i ciśnienie; 
6) oznaczenie numeryczne substancji, pozwalające 

na jednoznaczną jej identyfikację; 
7) okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów; 
8) dopuszczalną częstość przekraczania poziomów 

dopuszczalnych i docelowych; 

9) terminy osiągnięcia poziomów, o których mowa 
w pkt. 1-3, dla niektórych substancji w powietrzu; 

10) marginesy tolerancji dla niektórych poziomów 
dopuszczalnych, wyrażone jako malejąca wartość 
procentowa w stosunku do dopuszczalnego po-

ziomu substancji w powietrzu w kolejnych latach. 

Odrębne przepisy określają natomiast dopuszczalne 

stężenie czynników szkodliwych na stanowiskach 

pracy. Realizując bowiem postanowienia Dyrektywy 

WE w Polsce zorganizowany został system ustalania 
normatywów higienicznych. Międzyresortowa Komi-

sja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń  
i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia  
w Środowisku Pracy powołana przez Prezesa Rady 
Ministrów jest głównym ogniwem tego systemu. Do 
uprawnień Komisji należy [8]: 

- rozpatrywanie i opiniowanie propozycji dotyczą-
cych wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń 
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia  
w środowisku pracy,  

- opracowywanie i wydawanie w miarę potrzeby 
ekspertyz dotyczących wartości najwyższych do-

puszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodli-
wych dla zdrowia w środowisku pracy,  
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- przedstawianie Ministrowi Pracy i Polityki Socjal-

nej własnych wniosków dotyczących wartości naj-

wyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynni-

ków szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
w celu aktualizacji ich wykazu.  

Po zatwierdzeniu wartości najwyższych dopusz-

czalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy są publikowane  
w Dzienniku Ustaw w formie Rozporządzenia Mini-

stra Pracy i Polityki Społecznej (obecnie obowiązują-
ce [5]). Są to wartości prawnie obowiązujące dla 
wszystkich gałęzi gospodarki narodowej. Stanowią 
one podstawowe kryterium oceny narażenia i ryzyka 
zawodowego związanego z obecnością szkodliwych 
czynników w środowisku pracy oraz wytyczne dla 
projektantów nowych i modernizowanych technolo-

gii i wyrobów.  Wartości, o których mowa w rozpo-

rządzeniu, określają najwyższe dopuszczalne stężenia 
czynników szkodliwych dla zdrowia, ustalone jako: 

1) najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) – wartość 
średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na 
pracownika w ciągu 8-godzinnego, dobowego  

i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, 

określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego 
aktywności zawodowej nie powinno spowodować 
ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w sta-

nie zdrowia jego przyszłych pokoleń; 
2) najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) - 

wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodo-

wać ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, je-

żeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 
minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany robo-

czej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina; 

3) najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) 
– wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie 
zdrowia lub życia pracownika nie może być w śro-

dowisku pracy przekroczona w żadnym momencie. 

Rozporządzenie [5] reguluje wartości najwyższe 
dopuszczalne odnośnie:  
-  441 stężeń chemicznych, 
-  19 stężeń pyłów, 
-  hałasu (pasmo akustyczne, infra- i ultradźwięki), 
-  drgań, mikroklimatu, promieniowania optycznego 

i laserowego, pola i promieniowania elektromagne-

tycznego o częstotliwości 0 Hz ÷ 300 GHz.  

 

 
3. STAN  ZAGROŻENIA  ŚRODOWISKA   

NA  PRZYKŁADZIE  WOJEWÓDZTWA  
DOLNOŚLĄSKIEGO 

 
 
Do prowadzenia monitoringu jakości powietrza 

oraz sporządzania ocen stanu powietrza powołano  

w każdym z województw Wojewódzkie Inspektoraty 

Ochrony Środowiska (WIOŚ) [9].  

Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej oraz 

przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska 

(POŚ), głównym celem działań w zakresie ochrony 
powietrza jest utrzymanie jakości powietrza w rejo-

nach, gdzie jest ona dobra i jej poprawa w pozosta-

łych rejonach. Wymaga to prowadzenia stałej oceny 
jakości powietrza na całym terytorium kraju w spo-

sób ujednolicony, porównywalny do metod stosowa-

nych w krajach członkowskich UE. Celem monito-

ringu powietrza jest uzyskanie dla wszystkich stref  

w województwie informacji o poziomach substancji 

w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości 
powietrza, identyfikacja obszarów wymagających 
poprawy jakości powietrza (co najmniej do dopusz-

czalnych poziomów substancji), a następnie monito-

rowanie skuteczności programów badawczych [9]. 

Badanie i ocena poziomu substancji w powietrzu 

jest zadaniem wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska. Zgodnie z zapisami ustawy POŚ jest on 
zobowiązany do sporządzania [9]: 

1. raz na 5 lat – oceny i klasyfikacji stref na potrzeby 

ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości po-

wietrza. Ocena ta jest sporządzana w oparciu o tzw. 
progi oszacowania określone w Rozporządzeniu [10], 

2. corocznie  – tzw. oceny bieżącej i klasyfikacji stref  
w oparciu o dopuszczalne poziomy substancji w po-

wietrzu oraz poziomy dopuszczalne powiększone  
o marginesy tolerancji, określone w Rozporządzeniu 
[7]. Klasyfikacja ta jest podstawą do podjęcia decyzji  
o potrzebie zaplanowania działań naprawczych w danej 

strefie – opracowania programów ochrony powietrza. 

Pod względem emisji zanieczyszczeń do powietrza 
Dolny Śląsk nadal znajduje się w „czołówce” kraju. 

Według danych GUS w 2007 r. województwo zajmo-

wało 6. miejsce ze względu na całkowitą emisję zanie-

czyszczeń pyłowych (po województwie śląskim, ma-

zowieckim, łódzkim, małopolskim i wielkopolskim) 

oraz 5. miejsce w kraju ze względu na emisję zanie-

czyszczeń gazowych (po województwie śląskim, łódz-

kim, mazowieckim i wielkopolskim) z zakładów szcze-

gólnie uciążliwych. Emisje zanieczyszczeń z Dolnego 
Śląska stanowią 7,1% ogółu krajowej emisji pyłów (bez 
dwutlenku węgla) i 7,5% emisji gazów [9]. 

Całkowita emisja z zakładów objętych statystyką 
emisji zanieczyszczeń z terenu województwa dolno-

śląskiego w 2007 r. uległa zmianom w stosunku do 
2006 r. i wynosiła: 
- pyłów - 6,7 tys. Mg (redukcja o 9,4%), 

- dwutlenku siarki - 60,9 tys. Mg (redukcja o 10,2%), 

- tlenków azotu - 20,9 tys. Mg (redukcja o 0,9%), 

- tlenku węgla - 11,1 tys. Mg (wzrost o 19,8%), 

- dwutlenku węgla - 16578,6 tys. Mg (redukcja o 4,9%). 
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Według ewidencji GUS na terenie województwa 
dolnośląskiego w 2007 r. funkcjonowało 137 zakła-

dów uciążliwych dla czystości powietrza. Spośród 

ewidencjonowanych zakładów 93 posiadały urządze-

nia do redukcji zanieczyszczeń pyłowych, a 22 – 

zanieczyszczeń gazowych. 

W opracowaniu [9] zamieszczono również pod-

sumowanie wyników badań substancji, dla któ-

rych zostały określone wartości docelowe w Dy-

rektywie 2004/107/WE z dn. 15 grudnia 2004 r. 

arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścienio-

wych węglowodorów aromatycznych w otaczają-

cym powietrzu oraz wprowadzone w 2008 r.  

w Rozporządzeniu [7]. Ocenie poddano następu-

jące dane statystyczne [9]: 

- stężenie średnioroczne, 

- stężenia w sezonie grzewczym i pozagrzewczym, 

- stężenia maksymalne (w zależności od zanie-

czyszczenia i metody pomiarów: 1-godzinne,  

8-godzinne, 24-godzinne), 

- wartości percentyli ze stężeń – zróżnicowanymi ze 

względu na czas uśredniania oraz dopuszczalną 

częstość przekroczeń w roku, 

- liczbę przekroczeń w roku, 

- kompletność serii pomiarowych. 

 

 

4. UWAGI  I  WNIOSKI 

 
 
· Podejście do problemu zagrożenia środowiska jest 

inne w przypadku miejsca pracy i inne dla ogól-

nych warunków narażeń; 
· Zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowi-

ska wymaga jego ciągłego monitorowania i podej-

mowania określonych decyzji; 

· Ciągłe monitorowanie jest możliwe poprzez utwo-

rzenie sieci teleinformatycznej przekazującej i ana-

lizującej informacje uzyskane z czujników; 
· Uzyskanie wiarygodnych informacji o zanieczysz-

czeniu środowiska wymaga stosowania niezawod-

nych czujników, których działanie winno być kon-

trolowane on-line z uwzględnieniem aktualnych 
warunków atmosferycznych; 

· Realizacja sieci teleinformatycznej umożliwia pomia-

ry i kontrolę stanu zagrożenia zarówno w obwodach 

rozległych (np. obszar dzielnicy, miasta czy woje-

wództwa) jak i może być wykorzystana do diagno-

styki stanu i warunków pracy na stanowiskach. 
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PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL HAZARDS AND METHODS OF THEIR CORRECT MEASUREMENT  

 

In the paper there have been drawn up the rules of law containing standard values of some substances and physical 

factors occurring in the environment and at work-stands. A quality monitoring of the air in the Lower Silesian District 

has been shown as an example of a state of emergency in the environment. 

 

ПРОБЛЕМЫ ОПАСНОСТЕЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРАВИЛЬНОГО ИЗМЕРЕНИЯ 

 

В статье составлен сбор законоположений, заключающих нормативные правила некоторых веществ  
и физических факторов, появляющихся в окружающей среде и на местах работы. Показана опасность 
окружающей среды на примере мониторинга качества воздуха Нижнесилезской Области (Польша). 


