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Sygn. akt IV U 491/20

1. Czy w miejscu pracy wnioskodawczyni ......... tj. w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie w okresie spornym od 15 lipca 1981r
do 31 grudnia 2008r istniały nadajniki powodujące narażenie na działanie pól elektromagnetycznych w
zakresie od 0,1 do 300.000MHz w strefie zagrożenia ?
2. czy wnioskodawczyni ........... w okresie spornym, tj. od 15 lipca 1981r do31 grudnia 2008r w trakcie
zatrudnienia w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie wykonywała stale i w pełnym wymiarze prace w szczególnych warunkach
lub w szczególnym charakterze wymienionym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r w
sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach (tj. wykaz A, dział
XIV (prace różne), pozycja 4 – prace narażające na działanie promieniowania jonizującego oraz prace
narażające na działanie pól elektromagnetycznych w zakresie od 0,1 do 300.000MHz w strefie
zagrożenia); zakreślając jednocześnie jednomiesięczny termin na wykonanie opinii pod rygorem grzywny
?

Zlecona:

Wykonana przez

postanowieniem Sądu Okręgowego w Rzeszowie,
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22.07.2021
zleceniem wysłanym dnia 27.07.2021r, otrzymanym dnia 2.08.2021r.
Opinia w sprawie : IV U 491/20
zleconej przez SSO Agnieszkę Kowal
z terminem realizacji jednego miesiąca.
biegłego sądowego z dziedziny radiokomunikacji i teletransmisji
przewodowej przy SO w Bydgoszczy inż Krzysztofa Gajewskiego
zam: 85-028 BYDGOSZCZ, ul. Żmudzka 47 m 50, tel 52-3420155
e-mail: teleprawo@teleprawo.net zakończona w dniu 18.08.2021r.

Akta sprawy IC 491/20 (140 numerowanych kart), z wykonanym przez
Badany dokument: biegłego spisem analizowanych treści i numerem kart przywołanych lub
cytowanych treści, niezbędnym przy skarżeniu opinii. Uwaga: Zapis
k.12v oznacza; k = karta akt, v = verte odwrotna strona karty
Badane przepisy:

Wynik opinii
Art.285.§1.KPC

Rozp.MinPracy,Płac i SprawSocjal z dn.19.02.1977r(Dz.U1977r nr.8 poz.33)
Rozp.RadyMin z 4.V.1979r XI Różne pkt.27 str.180 (Dz.U1979 nr.13 poz.86)
Rozp. Rady Min z 5.11.1980r - §8.1.2
(Dz.U1980 nr.25 poz.101)
Rozp.RadyMin z 7.02.1983r wykaz A dział.12 str.124 (Dz.U.nr.8, poz.43)
Szczegółowa analiza akt, poszukiwanie dowodów, fragmentów zeznań
oraz przepisów w Internecie i cytowanie ich wyjątków, np. Td = 3200/E²
Ad.1.W miejscu pracy wnioskodawczyni znajdowały się zawsze dwa lub
trzy nadajniki pracujące w paśmie 27MHz powodujące narażenie na
działanie pól elektromagnetycznych z max poziomem 300V/m.
W 2005r był już tylko jeden nadajnik z max poziomem 125V/m.
Ad.2.Wnioskodawczyni w okresie od 1981r do 2008r wykonywała stale i w
pełnym wymiarze prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym
charakterze jako pracownik służby zdrowia w bezpośrednim kontakcie z
pacjentem przyjmując część jego dawek promieniowania co wymienia
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r w wykaz A Dział XII
w służbie zdrowia pkt. 1 i 6 oraz Dział XIV prace różne pkt.4 , co
uwzględniał art.130 §1 Kodeksu pracy z racji skróconego do 5 godzin
wymiaru pracy. Na podstawie §1 ust.2 w związku z §19 ust.2 Rozp.R.M.,
MON ustaliło stanowisko pracy wnioskodawczyni na którym wykonywała
stale prace w szczególnych warunkach przez 5 godzin w zakresie
promieniowania E=25,29V/m, tj. w stanie zagrożenia zdrowia, z wzoru Td
= 3200/E² z załącznika Rozp.MinPracy,PłaciSS (Dz.U.1977 nr.8 poz.33).

