Do: Pan Łu kasz Szumowski
Minister Zdrowia
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Do wiadomo ści: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Pose ł Sejmu RP, PTBR
OPINIA do PROJEKTU ROZPORZ ĄDZENIA
elektromagnetycznych w śr odowisku.
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Szanowny Panie Ministrze,
Od wielu lat grupa Bioinitiative, z ło żona z najwybitniejszych naukowców w dziedzinie wp ływu pola
elektromagnetycznego na zdrowie, zaleca obni żenie norm dopuszczalnego promieniowania, znacznie
poni żej norm dopuszczalnych teraz w Polsce. Popiera to wykazem bada ń naukowych, który
zamieszcza na swojej stronie www.bioinitiative.org
Szanowny Pan Minister wymy śli ł sobie, w nowym rozporz ądzeniu, że zrobi odwrotnie i wyda
rozporządzenie, w którym podniesie te normy i to wielokrotnie. Przeciw temu protestuj ą nawet podlegli
mu pracownicy Instytutu Medycyny Pracy. Uwa żaj ą (np. prof. Marek Zmy ślony), że nowa technologia
transmisji 5G zmie ści się w obecnie dopuszczalnych limitach.
Więcej, o wp ływie tego pomys łu na zdrowie, mo żna przeczyta ć w li ście 180 naukowców i lekarzy z
ca łego św iata w sprawie transmisji 5G i wp ływie promieniowania fal milimetrowych na
zdrowie.http://www.iemfa.org/…/2017-09-13-Scientist-Appeal-5G-Morat…
Proszę Pana bardzo o nie podnoszenie limitów pod technologi ę 5G zgodnie z tym apelem. Nie mo żna
eksperymentować na ludziach.
Proszę szczególnie przeczytać informacje pod linkiem o konflikcie interesów cz łonków ICNIRP, którzy
wskazali limity do których Pan zmierza. Nie wolno i ść na r ęk ę przemys łowi wbrew zdrowemu
rozsądkowi, czyli zrobienia w ła ściwych bada ń.

Szanowny Panie Ministrze,
W trakcie protestu przeciw budowie najwi ększej w EUROPIE linii elektroenergetycznej (o
niespotykanych w Polsce parametrach 2x400kV + 2x220 kV) tylko 22 metry od domów, w których
mieszkają ma łe dzieci, zbierali śmy opinie znanych na św iecie naukowców, niezale żnych od przemys łu.
Proszę bardzo o zapoznanie się z jedn ą z nich, zmar łego niedawno profesora Martina Blanka, któremu
dorobku naukowego zazdroszczą wszyscy naukowcy w tej dziedzinie.
Proszę bardzo porównać ten dorobek, z dorobkiem naukowców, którzy pisali opracowanie, na
podstawie którego powsta ł projekt rozporz ądzenia Pana Ministra.
Dodam, że w pobliskich landach, takich jak Dolna Saksonia (Niemcy), czy Salzburg (Austria),
minimalna odleg ło ść od osiedli mieszkaniowych dla linii napowietrznych wynosi ła ju ż 10 lat temu 400
metrów, w Holandii obowiązuje limit warto ści pola magnetycznego na zamieszka łych obszarach = 0,4
mikrotesli (w Polsce jest to limit 75 mikroTesli, czyli 60 A/m). W Szwajcarii by ła to warto ść 1 mikroTesli.
W związku z powy ższym zg łaszam wniosek o obni żenie dopuszczalnego poziomu pola magnetycznego
ELF o częstotliwo ści 50 Hz do poziomu obowi ązuj ącego w takich krajach jak Holandia lub Szwajcaria.

Listy z poparciem dla mieszka ńców Kamionek, Borówca, Skrzynek i Daszewic i informacj ą o
zagro żeniu dla zdrowia mieszka ńców wys łali naukowcy: profesor Denis Henshaw, profesora Martin
Blank, profesor Alvaro Augusto A. de Salles, profesor Franz Adlkofer, profesor Henry Lai, profesor
Michael Kundi, profesor Olle Johansson a wcze śniej prof. Mike O'Carroll i pani prof. Magda Havas.
Po mojej ostrej polemice z cz łonkami KOMISJI ds. Problemów Bioelektromagnetycznych Polskiego
Towarzystwa Bada ńRadiacyjnych im. M. Sk łodowskiej-Curie, powsta ła rezolucja tej Komisji w sprawie
DOPUSZCZALNYCH NARAŻEŃ LUDNO ŚCI NA POLE ELEKTROMAGNETYCZNE, w której czytamy
na ko ńcu:"...Zdaniem cz łonków Komisji, najwy ższe dopuszczalne nat ę żenie pola magnetycznego 50 Hz
mo że pozostać na dotychczasowym poziomie 60 A/m (przy czym śr ednie dobowe nat ę żenie mo żna
ustalić na poziomie 20 A/m). Jednak że uwa żamy, że w miejscach sta łego przebywania ludno ści i na
terenach objętych i/lub przeznaczonych pod zabudow ę mieszkaniow ą nale ży rozwa ży ć ustalenie
ni ższego normatywu zgodnie ze wspomnian ą zasadą ALARA."
O to w ła śnie proszę Pana Ministra, o ustalenie ni ższego normatywu, że by w mieszkaniach, ale tym
bardziej w szpitalach, żłobkach, przedszkolach i szko łach, dopuszczalny poziom by ł ni ższy i nie
przekracza ł 0,8 A/m tak jak w wymienionych wcze śniej krajach.
Przypomnę Panu Ministrowi, że zasada ostro żno ści jest w tej chwili obowi ązuj ąca w ca łej Unii
Europejskiej. Je śli Pan Minister nie ma poj ęcia jaki wp ływ na zdrowie b ędzie mia ło podniesienie
dopuszczalnych limitów pod 5G , to niech Pan po prostu tego nie robi.
Proszę niech Pan Minister zajrzy na tą stronę naukowców i sp ędzi przy niej ca ły dzie ń, zanim podejmie
jakąkolwiek decyzję.
Niech Pan nie ufa w sprawie zdrowia in żynierom, a tylko tym, którzy si ę na tym znaj ą i nie maj ą
konfliktu interesu.
Niech Pan te ż przejrzy dorobek prof. Martina Blanka, oraz dorobek naukowy swoich doradców i
wyciągnie z tego wnioski.
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