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S T R E S Z C Z E N I E

W S T Ę P

W budynkach szkolnych instalowane są różnego rodzaju źródła pól ma-
gnetycznych o nieznanych poziomach indukcji.
Celem podjętych badań jest ocena poziomu indukcji magnetycznej w kla-
sach i pracowniach szkolnych wybranych placówek oświatowych z tere-
nu Katowic. 

M AT E R I A Ł  I  M E T O DY

Pomiary indukcji magnetycznej wykonano w 10 szkołach podstawowych, 
12 gimnazjach i 4 liceach z terenu Katowic. Indukcja magnetyczna mierzo-
na była w każdej szkole w co najmniej dwóch salach, tj. w pracowni infor-
matycznej i  pracowni  do przedmiotów humanistycznych.  

W Y N I K I

W większości szkół poziom indukcji magnetycznej nie przekraczał 50 nT. 
Ujawniono wyższe wartości indukcji magnetycznej w pracowniach infor-
matycznych w porównaniu do sal, w których odbywały się zajęcia z przed-
miotów humanistycznych. Na poziom indukcji magnetycznej zmierzonej 
w pracowniach informatycznych miał wpływ stan techniczny zainstalo-
wanego w nich sprzętu komputerowego, a także ich rok produkcji. Starsze 
komputery generowały wyższe poziomy indukcji magnetycznej w porów-
naniu do sprzętu nowego.  W jednej ze szkół podstawowych w części  bu-
dynku, którego wiek wynosił około 120 lat, w salach humanistycznych, 
zmierzona indukcja magnetyczna przekraczała 150 nT. W innej szkole 
podstawowej zlokalizowanej w silnie zindustrializowanym terenie przy-
kopalnianym zmierzona w pracowniach informatycznych indukcja ma-
gnetyczna przekraczała 400 nT, a w salach humanistycznych tej szkoły, 
osiągała poziom 100 nT. Najwyższe poziomy indukcji magnetycznej zmie-
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rzono w dwóch szkołach, w których zainstalowane były transformatory, indukcja w salach lek-
cyjnych jednej z tych szkół osiągała wartość 200 nT.

W N I O S K I

Zróżnicowane poziomy indukcji magnetycznej wiążą się z rodzajem sprzętu komputerowego 
znajdującego się na wyposażeniu w pracowniach informatycznych, dlatego po ich zainstalowa-
niu należy ocenić poziom ekspozycji dzieci i młodzieży na pole magnetyczne.

S Ł O WA  K L U C Z O W E

szkoły, wolnozmienne pole magnetyczne, ekspozycja, dzieci i młodzież. 

A B S T R AC T

I N T R O D U C T I O N

There are various magnetic fi eld sources of unknown induction levels installed in schools.
The aim of this research, is to evaluate level of magnetic induction in classrooms and workrooms 
of chosen schools in Katowice area. 

M AT E R I A L  A N D  M E T H O D S

Magnetic induction measurements were taken in 10 primary schools, 12 middle schools and 4 
secondary schools in Katowice area. Magnetic induction was measured in at least two classro-
oms i.e. in a computer science classroom and in a humanities subject classroom.  Induction level 
was inspected by means of spot measurement.

R E S U LT S

In most schools, which were evaluated, magnetic induction level did not exceed 50 nT. Measure-
ments taken in middle schools and secondary schools showed higher magnetic induction valu-
es in computer science classrooms in comparison to humanities subject classrooms. Mainly of 
year production and technical condition of installed computer equipment infl uenced magnetic 
induction level measured in computer science classrooms. Older computers generated higher le-
vels of magnetic induction, in comparison to new equipment. In a part of one primary school, 
which was 120 years old, in humanities subject classrooms, measured magnetic induction was 
higher then 150 nT. In another primary school localized in highly industrialized area near coal 
mine, magnetic induction inspected in computer science classrooms was higher, then 400 nT, 
whereas induction level in humanities subject classrooms of this school oscillated around 100 
nT. The highest levels of magnetic induction were measured in two schools, in which transfor-
mers were installed. The measured level of magnetic induction in one of the above mentioned 
schools was 200 nT.

C O N C L U S I O N S

Because diff erent magnetic induction levels are strictly related to the computer equipment type, 
the level of exposure of children and youth to magnetic induction should be evaluated, after in-
stalling the equipment.

K E Y  W O R D S

schools, low-frequency magnetic fi eld, exposure, children and youth.
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W S T Ę P

            
Źródłem pola magnetycznego jest prąd elek-
tryczny i urządzenia zasilane energią elektrycz-
ną. Pomieszczenia szkolne, klasy i pracownie, 
w coraz większym stopniu wyposażane są 
w urządzenia elektryczne, w tym przede 
wszystkim w sprzęt audio-video. W każdej 
szkole w ramach realizowanego programu na-
uczania utworzono pracownie informatyczne 
wyposażając je w komputery, drukarki, skane-
ry i inne urządzenia peryferyjne [1]. Placówki 
oświatowe są też często usytuowane w pobli-
żu linii energetycznych wysokich napięć, trans-
formatorów, rozdzielni energetycznych, stacji 
bazowych telefonii komórkowej, sieci trakcji 
tramwajowej czy trolejbusowej co wpływa na 
poziom indukcji magnetycznej w pomieszcze-
niach szkolnych [2]. 
W 2002 roku Międzynarodowa Agencja Badań 
nad Rakiem (IARC, International Agency for 
Research on Cancer) uznała pole magnetycz-
ne niskiej częstotliwości, tj. 50/60 Hz za praw-
dopodobnie rakotwórcze dla ludzi, przy braku 
wystarczającego dowodu działania  rakotwór-
czego u zwierząt doświadczalnych [3]. Podsta-
wą tej decyzji była wykonana przez Ahlboma 
i współpracowników metaanaliza wykazująca, 
że wolnozmienne 50/60 Hz pole magnetyczne 
zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwo-
ry krwi i guzy mózgu [4]. W badaniach epi-
demiologicznych zwraca się szczególną uwa-
gę  na zachorowalność dzieci. Według danych 
zebranych przez Regionalny Śląski Rejestr No-
wotworów przy Centrum Onkologii – Od-
dział w Gliwicach, w 2005 r. wśród dzieci do 
14 roku życia w województwie śląskim, najczę-
ściej rejestrowano zachorowania na białaczki 
i nowotwory złośliwe centralnego systemu ner-
wowego i mózgu. Stanowiły one łącznie 59% 
wszystkich zachorowań na nowotwory w tej 
grupie wiekowej [5]. Wśród specjalistów panu-
je zgodna opinia, że ekspozycja na pola elek-
tromagnetyczne o bardzo dużych wartościach 
powoduje w organizmie negatywne skutki, 
natomiast wątpliwości dotyczą pól elektro-
magnetycznych o małych wartościach najczę-
ściej spotykanych w środowisku komunalnym 
[6, 7, 8, 9]. Dotyczyć to może też  środowiska 
szkolnego. Wynika to z faktu, że obowiązko-
wa edukacja dzieci rozpoczyna się coraz wcze-
śniej. Uczniowie biorą też często udział w róż-
nego typu zajęciach pozalekcyjnych. Czas spę-
dzony w placówkach oświatowych jest długi 

i może dochodzić do ośmiu godzin dziennie 
co może w sposób istotny rzutować na wiel-
kość ekspozycji uczniów na pole magnetyczne. 
Problem ekspozycji dzieci i młodzieży na wol-
nozmienne pola magnetyczne w placówkach 
oświatowych jest  mało rozpoznany.
Celem podjętych badań jest ocena poziomu in-
dukcji magnetycznej podczas zajęć lekcyjnych 
w klasach i pracowniach szkolnych wybranych 
placówek oświatowych z terenu Katowic.

M A T E R I A Ł  I  M E T O DY

Poziom wolnozmiennych pól magnetycznych 
mierzono podczas zajęć lekcyjnych, w dziesię-
ciu szkołach podstawowych, dwunastu gim-
nazjach i czterech liceach ogólnokształcących. 
Szkoły, w których wykonywano pomiary usy-
tuowane były w różnych dzielnicach Katowic. 
Wyboru szkół dokonywano uwzględniając lo-
kalizację budynków w centrum miasta oraz 
w pobliżu terenów rekreacyjnych a także tere-
nów silnie zindustrializowanych. Wytypowa-
ne szkoły były publiczne, niepubliczne oraz 
prowadzone przez stowarzyszenia.
 Pomiary indukcji magnetycznej, wykonywa-
ne były w co najmniej dwóch salach, tj. w pra-
cowni informatycznej oraz pracowni do przed-
miotów humanistycznych. Najczęściej były to 
sale do języka polskiego, historii lub języków 
obcych.   
Indukcję magnetycznej wyznaczano punk-
towo. Pomiary wykonywano w oparciu                    
o standardowe procedury obowiązujące w Pol-
sce [10,11] za pomocą miernika MFD – II (fi r-
my F.W. Bell) o zakresie mierzonej indukcji ma-
gnetycznej od 10 nT do 1999 nT i zakresie czę-
stotliwości od 20 do 2 000 Hz. Przedział czę-
stotliwości miernika obejmował wolnozmien-
ne pola magnetyczne w zakresie ELF (extreme-
ly low frequency), w którym zawierała się czę-
stotliwość prądu przemiennego w krajowej sie-
ci energetycznej wynosząca    50 Hz. Jako wy-
nik pojedynczego pomiaru uwzględniano war-
tość maksymalną zmierzonej indukcji magne-
tycznej. W salach lekcyjnym mierzono induk-
cję magnetyczną w kilku punktach, tzw. pio-
nach pomiarowych, na trzech wysokościach: 
0,5 m, 1 m i 1,5 m od podłogi. Piony pomia-
rowe wybierano w miejscach najczęstszego 
i najdłuższego przebywania uczniów w klasie, 
tj. przy stanowiskach komputerowych, w środ-
ku pomieszczenia, w pobliżu tablicy. W każ-
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dym z punktów mierzono trzy składowe in-
dukcji, z których obliczono sumę wektorową 
Bw z następującej zależności (1).

   Bw =(Bx
2 +By

2+Bz
2)1/2               (1)

gdzie: Bx – składowa x indukcji magnetycznej,
 By – składowa y indukcji magnetycznej,
 Bz – składowa z indukcji magnetycznej, 
Składową x wektora indukcji magnetycznej 
mierzono wzdłuż kierunku północ – południe, 
składową y – wzdłuż kierunku wschód – za-
chód, a składową z prostopadle do płaszczy-
zny x-y. 
Pomiary wykonywane były przy załączo-
nych urządzeniach  elektrycznych, tj. sprzę-
cie audio-video, rzutnikach, zapalonych lam-
pach oświetleniowych znajdującym się w po-
mieszczeniu i przy pracujących komputerach 
i urządzeniach peryferyjnych zainstalowanych 
w pracowniach informatycznych. 
Do statystycznego opracowania wyników uży-
to arkusza kalkulacyjnego Microsoft Offi  ce 
Exel 2007. 

W Y N I K I

Najwyższy poziom indukcji magnetycznej 
wśród szkół z terenu Katowic stwierdzono 
w szkole znajdującej się w bezpośrednim są-
siedztwie czynnej kopalni węgla kamienne-
go oznaczonej numerem 7 w Tabeli IV. Śred-
nia indukcja zmierzona w pracowni informa-
tycznej tej szkoły wynosiła 434 nT, a w sali 

humanistycznej – 121 nT. Indukcja magne-
tyczna zmierzona w innej szkole podstawo-
wej oznaczonej numerem 1 w Tabeli I, w kla-
sie humanistycznej usytuowanej w starej, oko-
ło 120 letniej części budynku szkoły,  wyno-
siła 153 nT. W tej samej szkole indukcja ma-
gnetyczna w pracowni informatycznej znajdu-
jącej się w dobudowanej, nowej części budyn-
ku, była niższa i wynosiła 48 nT. Wysoki po-
ziom indukcji magnetycznej wynoszący śred-
nio 170 nT stwierdzono w pracowni informa-
tycznej liceum ogólnokształcącego oznaczone-
go w Tabeli IV numerem 3. Pracownia ta usy-
tuowana była bezpośrednio nad pomieszcze-
niem, w którym zainstalowano transformator 
energetyczny. W przeprowadzonych badaniach 
stwierdzono również zainstalowany transfor-
mator w szkole podstawowej oznaczonej nu-
merem 6 w Tabeli IV. Zmierzony poziom in-
dukcji magnetycznej w pracowni informatycz-
nej tej szkoły wynosił 123 nT, a w pracowni 
humanistycznej 76 nT. Poziomy indukcji ma-
gnetycznej zmierzone w pracowniach infor-
matycznych w 12 gimnazjach zależne były od 
roku  produkcji zainstalowanego w nich sprzę-
tu komputerowego co ilustruje Tabela II. Star-
sze komputery generowały wyższe  indukcje. 
Pracownie informatyczne w gimnazjach ozna-
czonych w tej tabeli numerami 4, 5, 7 i 8, wy-
posażone były w sprzęt starszej generacji. We 
wszystkich szkołach ponadpodstawowych, 
średnie wartości indukcji magnetycznych były 
wyższe w pracowniach informatycznych w po-
równaniu do sal, w których odbywały się zaję-
cia z przedmiotów humanistycznych.

Nr szkoły

Pracownie informatyczne Pracownie humanistyczne
Liczba

pomiarów (n)
Bśr

[nT]
SD

[nT]
Liczba

pomiarów (n)
Bśr

[nT]
SD

[nT]
1 27 48 17 27 153 87

2 18 12 10 27 10 5

3 18 31 10 36 34 4

4 27 14 5 27 24 20

5 18 21 39 27 10 5

8 27 39 28 45 25 35

9 18 10 5 27 20 7

10 27 32 11 27 34 9

Średnia 22 25 30 38

Mediana 22 26 27 24

Min 18 10 27 10

Max 27 48 45 153

SD (standard deviation) – odchylenie standardowe

Tabela I. Średnia indukcja magnetyczna zmierzona w wybranych pracowniach 8 szkół podstawowych. 

Table I. Average magnetic induction measured in chosen workrooms of 8 primary schools.
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Tabela II. Średnia indukcja magnetyczna zmierzona w wybranych pracowniach 12 szkół gimnazjalnych.

Table II. Average magnetic induction measured in chosen workrooms of 12 middle schools

Nr szkoły

Pracownie informatyczne Pracownie humanistyczne
Liczba

pomiarów (n)
Bśr

[nT]
SD

[nT]
Liczba

pomiarów (n)
Bśr

[nT]
SD

[nT]
1 36 29 35 27 17 2

2 45 14 4 27 13 1

3 36 25 18 27 10 5

4 27 42 55 36 76 99

5 27 54 17 18 10 5

6 27 16 3 27 10 5

7 27 32 13 27 17 4

8 45 55 36 27 10 5

9 36 10 5 27 10 5

10 36 10 5 27 10 5

11 45 11 8 36 17 5

12 36 10 5 27 10 5

Średnia 35 25 27 17

Mediana 36 20 27 10

Min 27 10 18 10

Max 45 55 36 76

Tabela III. Średnia indukcja magnetyczna zmierzona w wybranych pracowniach 3 szkół licealnych.

Table III. Average magnetic induction measured in chosen workrooms of 3 secondary schools.

Nr szkoły

Pracownie informatyczne Pracownie humanistyczne
Liczba

pomiarów (n)
Bśr

[nT]
SD

[nT]
Liczba

pomiarów (n)
Bśr

[nT]
SD

[nT]
1 36 15 6 27 10 5

2 36 14 4 27 11 4

4 36 16 4 27 10 5

Średnia 36 15 27 10

Mediana 36 15 27 10

Min 36 14 27 10

Max 36 16 27 11

Tabela IV. Średnia indukcja magnetyczna zmierzona w wybranych pracowniach 2 szkół:podstawowej i licealnej z zainstalowanym w przyzi-

emiu transformatorem (szkoły nr 6 i 3) i 1 szkoły podstawowej znajdującej się w terenie zindustrializowanym (szkoła nr 7).

Table IV. Average magnetic induction measured in chosen workrooms of 2 schools with transformers installed in basements (school number 

6 and 3) and 1 school localized in highly industrialized area (school number 7).

Nr szkoły

Pracownie informatyczne Pracownie humanistyczne
Liczba

pomiarów (n)
Bśr

[nT]
SD

[nT]
Liczba

pomiarów (n)
Bśr

[nT]
SD

[nT]
6 27 123 23 27 76 5

3 36 170 118 27 36 15

7 27 434 99 27 121 86

Średnia 30 242 27 77

Mediana 27 170 27 76

Min 27 123 27 36

Max 36 434 27 121
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Zmierzone wartości indukcji magnetycznej 
najczęściej mieściły się w przedziale 10 – 50 nT. 
Dotyczyło to zarówno sal humanistycznych 
jak i pracowni informatycznych. Wyższe 
wartości indukcji magnetycznych zmierzone 

Rycina 1. Rozkład indukcji magnetycznej w pracowniach humanistycznych.

Figure 1. Magnetic induction distribution in humanities subject classrooms.

Rycina 2. Rozkład indukcji magnetycznej w pracowniach informatycznych.

Figure 2. Magnetic induction distribution in computer science classrooms.

zostały tylko w pojedynczych klasach szkół, 
w których zainstalowane były transforma-
tory. Również w pomieszczeniach placówek 
oświatowych znajdujących się w silnie zin-
dustrializowanych terenach przemysłowych 
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ujawniono wysokie poziomy indukcji ma-
gnetycznej. 
W gimnazjach i w liceach stwierdzono wyż-
sze poziomy indukcji magnetycznej w pracow-
niach informatycznych w porównaniu do pra-
cowni językowych (Ryc. 3). 

Rycina 3. Zmierzona indukcja magnetyczna w różnych typach szkół z podziałem na pracownie informatyczne i językowe.

Figure 3. Measured levels of magnetic fi elds in diff erent types of schools, including division to  computer science and language classrooms.

Związane to było z bogatszym wyposażeniem 
pracowni komputerowych w sprzęt i urządze-
nia zasilane prądem elektrycznym. Różnice 
w zmierzonych indukcjach w obu rodzajach 
pomieszczeń są mniejsze w przypadku wypo-
sażenia tych pracowni w sprzęt komputero-
wy najnowszej generacji. Natomiast w szko-
łach podstawowych ta tendencja była odwrot-
na. Zmierzona indukcja magnetyczna w pra-
cowniach informatycznych tych szkół wynosi-
ła około 25 nT i była niższa o około 10 nT od 
indukcji w salach humanistycznych. W trzech 
szkołach podstawowych stwierdzono wyższe 
wartości indukcji magnetycznej w porównaniu 
do pozostałych. Jedna z tych szkół, oznaczo-
na w Tabeli IV numerem 7, usytuowana była 
w odległości około 200 m, od czynnej kopalni 
węgla kamiennego. W pobliżu budynku szko-
ły znajdowała się bardzo bogata infrastruktu-

ra techniczna tej kopalni, tj. linie energetycz-
ne wysokich napięć, urządzenia kopalnia-
ne takie jak: taśmociągi, urządzenia zsypowe 
i wieże wyciągowe. W pobliżu tej szkoły prze-
biegała  ruchliwa ulica dojazdowa do kopal-
ni. Natomiast szkoła podstawowa oznaczona 

w Tabeli I numerem 1 miała pracownię huma-
nistyczną usytuowaną w części budynku, któ-
rego wiek wynosi około 120 lat. Wysokie po-
ziomy zmierzonej indukcji magnetycznej w tej 
klasie mogą wynikać ze starej niemodyfi kowa-
nej instalacji elektrycznej. Przewody o dużej 
oporności i zaśniedziałe styki takich instalacji 
powodują znaczne spadki napięć co przy okre-
ślonym poborze mocy powoduje przepływ du-
żych prądów. W dwóch badanych szkołach, 
podstawowej i liceum, stwierdzono zainstalo-
wane w przyziemiach transformatory energe-
tyczne. W liceum oznaczonym w Tabeli IV nu-
merem 3, bezpośrednio nad pomieszczeniem 
z transformatorem,  usytuowana była pracow-
nia informatyczna. Zmierzona w tej sali  in-
dukcja magnetyczna sięgała 300 nT. W pozo-
stałych pomieszczeniach tej szkoły poziom in-
dukcji nie różnił się od indukcji  zmierzonej 
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w innych szkołach. W szkole podstawowej 
oznaczonej w Tabeli IV numerem 6 zarów-
no pracownia informatyczna jak i sala huma-
nistyczna oddalone były od pomieszczenia 
z transformatorem, zmierzone indukcje w tych 
salach były jednak wyższe niż w szkołach bez 
tych urządzeń i wynosiły odpowiednio 123 
nT i 76 nT. W pobliżu dwóch szkół podstawo-
wych w odległości około 200 m przebiegały li-
nie energetyczne wysokich napięć. Nie rzuto-
wało  to jednak na poziomy pola magnetycz-
nego zmierzonego w salach lekcyjnych tych 
szkół. 

DY S K U S J A

Liczne doniesienia literaturowe wskazują, że 
długotrwała ekspozycja na pola magnetyczne 
50/60 Hz zwiększa ryzyko zachorowania dzie-
ci na białaczki, a próg tego efektu występuje 
dla średnich dobowych poziomów indukcji 
wynoszącej od 300 do 400 nT [4,6]. Podobne 
wyniki uzyskano w badaniach wpływu ekspo-
zycji o indukcjach od 300 do 400 nT na guzy 
mózgu u dzieci, jednak wzrost ryzyka nie był 
istotny statystycznie. Pojedyncze, niepotwier-
dzone doniesienia wskazują na związek eks-
pozycji komunalnej dzieci z zachorowania-
mi na inne nowotwory, np.: chłoniaki, mię-
saki czy guzy ośrodkowego układu nerwowe-
go [12].  Wyniki pomiarów indukcji magne-
tycznej w placówkach oświatowych Katowic, 
wskazują że próg ten przekroczony jest w jed-
nej z dotychczas zbadanej szkole. Parametrem 
odgrywającym ważną rolę w szkodliwym dzia-
łaniu czynnika fi zycznego na organizm biolo-
giczny jest czas ekspozycji. W placówkach 
oświatowych wynosi on około 30 godzin tygo-
dniowo w tym 2 godziny uczniowie spędzają 
w pracowni informatycznej, w których średni 
poziom indukcji jest wyższy od indukcji w po-
zostałych pomieszczeniach. 
Niewiele jest doniesień literaturowych do-
tyczących pomiarów indukcji magnetycz-
nej w szkołach. W pracy hiszpańskiego au-
tora A. Tardona i współpracowników z 2007 
roku dokonano pomiaru indukcji magnetycz-
nej w 43 szkołach z rejonu Oviedo w Asturii 
i w 50 szkołach z rejonu Barcelony [13]. Pomia-
ry punktowe wykonywane były w salach lek-
cyjnych, stołówkach szkolnych, korytarzach 
i na boiskach. Zmierzone przez autorów pra-
cy poziomy indukcji magnetycznej w szkołach 

w rejonie Oviedo wynosiły średnio kilkanaście 
nanotesli. Przykładowo: w salach lekcyjnych – 
17,6 nT, w stołówkach szkolnych – 17,5 nT, na 
korytarzach – 17,7 nT, na boiskach – 15,6 nT. 
Nieco wyższe poziomy indukcji magnetycznej 
autorzy tej pracy zmierzyli w szkołach w rejo-
nie Barcelony. W salach lekcyjnych szkół z tego 
rejonu indukcja magnetyczna wynosiła – 55,7 
nT, w stołówkach szkolnych – 44,2 nT, na ko-
rytarzach – 122,8 nT, na boiskach – 33,8 nT.   
W bardzo obszernej pracy W. Q. Suna i współ-
pracowników z 1995 roku dokonano pomia-
rów indukcji magnetycznej w różnych typach 
szkół z rejonu szkolnego Carleton w Stanach 
Zjednoczonych [14]. Pomiary punktowe in-
dukcji magnetycznej wykonywane były w go-
dzinach porannych i popołudniowych. Uzy-
skane przez autorów pracy wyniki pomiarów 
nie różnią się od zmierzonych indukcji przed-
stawionych w tej pracy i w pracy autorów hisz-
pańskich. 
Poziomy indukcji magnetycznej zmierzone 
w różnych typach szkół porównywalne są z in-
dukcjami spotykanymi w środowisku komu-
nalnym, w tym przede wszystkim w pomiesz-
czeniach domów mieszkalnych [15,16,17]. 

W N I O S K I

  1. Zmierzone w szkołach gimnazjalnych 
i liceach poziomy indukcji magnetycznej 
były wyższe w pracowniach informatycz-
nych w porównaniu do sal, w których od-
bywały się zajęcia z przedmiotów huma-
nistycznych.

  2. W jednej z placówek oświatowych induk-
cja magnetyczna przekraczała 300 nT.  
W literaturze podaje się, że taki poziom 
indukcji o częstotliwości 50/60 Hz, może 
zwiększać ryzyko zachorowania dzieci na 
nowotwory krwi.

  3. Niedopuszczalne jest instalowanie w pla-
cówkach oświatowych źródeł pól magne-
tycznych o częstotliwości 50 Hz, takich 
jak: transformatory i rozdzielnie energe-
tyczne gdyż może  to wpływać negatywnie 
na zdrowie uczniów. 

  4. Po zainstalowaniu w pracowniach szkol-
nych sprzętu komputerowego należy oce-
nić poziom ekspozycji dzieci i młodzieży 
na pole magnetyczne ponieważ wytworzo-
na przez nie indukcja magnetyczna niejed-
nokrotnie przekracza  próg  300 nT zwięk-
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szający ryzyko zachorowania na nowo-
twory krwi.

Badania były fi nansowane z funduszu ba-
dań własnych SUM w Katowicach nr KNW-

2-074/08 pt.: „Ocena ekspozycji dzieci i mło-
dzieży na wolnozmienne pole magnetyczne 
w wybranych placówkach oświatowych 
woj. śląskiego”. Kierownik projektu: dr hab. 
n. med. Barbara Harazin. 
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