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Rzeszów KUKIZ'15 BIALIC Dariusz Mieczysław

Witam. Nawiązując do materiału, który otrzymałem od Państwa oraz bazując na swojej 
wiedzy w temacie technologii 5G, nie jestem do końca przekonany o zastosowaniu jej 
w naszym kraju. Na podstawie tych materiałów odniosłem wrażenie , że ktoś zamierza 
z nas zrobić króliki doświadczalne. Firmy telekomunikacyjne chcą sprostać wymogom 
rynku oraz chcą przesyłać jak najwięcej danych właśnie technologią 5G. Zadam 
pytanie : Czy ta technologia jest nam potrzebna? Większość krajów dysponuje o wiele 
gorszą infrastrukturą. Z technicznego punktu widzenia budowa takiej sieci wiąże się z 
dużym nakładem finansowym i ingerencją w obecną infrastrukturę. My jako 
społeczeństwo musimy jednak chronić swoje zdrowie, a promieniowanie naraża nas na 
różne komplikacje zdrowotne. Z poważaniem Dariusz Bialic Kandydat do PE Lista nr 6 
, miejsce 5, okręg nr 9

Katowice LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS BLICHARSKI Bogusław Zbigniew
Popieram. Jestem za rozwojem i postępem, ale nie kosztem zdrowia czy nawet życia 
obywateli. Najpierw badania i testy a potem wdrażanie, pozdrawiam

Kraków WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA BOCHEŃSKI Jakub Józef
Dzień dobry Krótko i na temat: to moje zdanie a nie całej Wiosny Biedronia: Jestem 
gorączym zwolennikiem jak najszybszego rozwoju sieci 5G. Pozdrawiam

Olsztyn KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI BOŁTRYK Marcin

Jeżeli są najmniejsze wątpliwości co do bezpieczeństwa technologii 5G,jej 
wprowadzenie powinno zostać wstrzymane do momentu wyjaśnienia wszelkich 
wątpliwości. Pozdrawiam

Warszawa POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI BUDZYŃSKA Jadwiga Barbara

Pismo porusza ważne tematy: nie tylko 5G i elektrosmogu ale i funkcjonowania 
instytucji w Unii Europejskiej i w Polsce. Bulwersujące jest, że urzędnicy i instytucje 
mogą ignorować stanowisko obywateli, naukowców a nawet rzetelne badania nie mają 
mocy ograniczającej samowolę urzędniczą czy bezwzględną pogoń za zyskiem. Z 
wyrazami szacunku. Jadwiga Barbara Budzyńska

Warszawa KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY DRZEWIŃSKI Piotr Michał

Dzień dobry, dziękuję za zainteresowanie moją kandydaturą. Zapoznałem się z 
informacjami przedstawionymi przez Państwa oraz z innymi publikacjami na ten temat 
włącznie z najnowszym raportem NIK dot. promieniowania elektromagnetycznego 
pochodzącego od urządzeń telefonii komórkowej. Zgodnie z tymi informacjami 
stwierdzam, że przed wdrożeniem technologii 5G w UE a przede wszystkim w Polsce, 
konieczne jest przygotowanie tego procesu pod kątem badań oraz udziału rządowych 
organów inspekcyjnych i badawczych. Deklaruję, że do momentu stwierdzenia 
metodami naukowymi bezpieczeństwa tej technologii dla człowieka - będę jako 
europoseł będę zabiegał o wstrzymanie jej wdrożenia. Pozdrawiam.

Olsztyn KUKIZ'15 DYMKO Łukasz

Witam. Temat jest moim zdaniem bardzo istotny. W aspektach telekomunikacyjnych 
poruszam się od ok 10 lat. Moje osobiste stanowisko jest takie, że konieczne jest 
zbadanie 5G w zakresie częstotliwości przeznaczonych na dostarczenie usługi do 
odbiorcy końcowego oraz pod kątem nasilenia jakie ma być zastosowane. Podchodzę 
do tematu z lekkim dystansem ale też niepokojem. Tak jak wspomniałem odczuwam 
osobistą potrzebę uzyskania większej ilości wyników badań.

Poznań KUKIZ'15 FORDON Jacek

Dzień dobry Zapoznając się z materiałem Państwa oraz bazując na dotychczasowej własnej 
wiedzy w tym temacie nie jestem do końca przekonany o potrzebie stosowania tej technologi 
w Polsce. Wiele zachodnich krajów dysponuje o wiele gorszą infrastrukturą. Patrząc z 
technicznego punktu wiedzenia budowa takiej sieci wiąże się z ogromnym nakładem 
finansowym i sporą ingerencją w istniejącą infrastrukturę. A musimy przede wszystkim chronić 
nasze zdrowie.



Poznań KUKIZ'15 GARCZYŃSKI Bartosz

Pani Katarzyno faktycznie wyniki niektórych badań są niepokojące i dlatego będę do 
tego tematu podchodził z dużą rezerwą. W związku z chęcią poluzowania norm 
elekrtomagnetycznych będę przeciwny takiemu rozwiązaniu przynajmniej do czasu w 
którym nie uporządkujemy tego co mamy już teraz. W przeszłości zbyt wiele razy 
wmawiano nam że coś jest zdrowe aby później okazało się że jest inaczej. Nie 
zamierzam testować nowych technologii na ludziach dlatego do czasu wyeliminowania 
podejrzeń o szkodliwość będę przeciwny wprowadzeniu 5G

Łódź KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY GIEROWSKI Rafał

Droga Pani, kwestia sieci 5G jest na tyle złożona, a ja w czasie kampanii wyborczej 
niestety nie mam na tyle dużo czasu aby zapoznać się z nią rzetelnie. Pozdrawiam 
serdecznie

Olsztyn KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY GOŁĘBIEWSKA Paulina

Szanowni Państwo, Na wstępie chciałam podziękować za przedstawienie obszernego 
oraz wyczerpującego materiału. Ta sprawa jest mi bardzo dobrze znana. Moim 
zdaniem, wprowadzenie technologii 5G winno zostać odroczone do czasu 
przedstawienia rzetelnych, niezawisłych badań przez różne instytuty naukowe. 
Uważam, iż nie zawsze postęp technologiczny, cywilizacyjny idzie w parze z 
polepszeniem standardu życia. Zapoznając się ze wszystkimi materiałami, uważam, że 
nie powinno się wdrażać tej technologii w Polsce . Z wyrazami szacunku

Warszawa KUKIZ'15 HUSIEW Barbara
Oczywiście jestem zdecydowanie przeciwko wprowadzeniu tej technologii. Nigdy nie 
będzie na to mojej zgody.

Bydgoszcz KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI JANKOWSKI Sylwester Tomasz

Dzień dobry. Pani Katarzyno udało mi się zapoznać z materiałami dotyczacymi tej technologi. W 
sieci znalazłem chyba tyle samo zwolenników jak i przeciwników. Kolejne nowe technologie 
pojawiają się i bardzo często są na poczatku kontrowersyjne. Promieniowanie 
elektromagnetyczne otacza nas ze wszystkich stron. Niestety w mojej opini zarówno zwolennicy 
jak i przeciwnicy maja swoje racje, problem polega na tym, że zbyt krótko ta technologia jest na 
rynku i zbyt mało badań a co najgorsze zbyt krótki czas. Dobrze że jest tak dużo osób, którym 
zależy na naszym zdrowiu, bo to dobrze świadczy o nas jako społeczeństwie. Nie jestem 
specjalistą w tej dziedzinie a na podstawie tego co czytam, u każdej ze stron nie jestem sobie w 
stanie wyrobić konkretnej opinii. Jeżeli będą pojawiać się nowe badania, nowe opracowania a 
nie będzie to dla Pani problemem poproszę o jakieś informacje. Pozdrawiam. Przykro mi, że 
pewnie moja odpowiedź Pani nie satysfakcjonuje, ale mam za mało danych z każdej ze stron. Z 
wyrazami szacunku za wielkie zaangażowanie.

Wrocław KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY JARMUŁOWICZ Lidia Maria

Pzanowna Pani mam za mało danych dot. 5G. Z materiału, który mi Pani wysłała 
wynika, ze UE chce przeznaczyć b.duzo pieniędzy na badania ale nie jest wskazane 
na czym mają polegać. Do wprowadzenia 5G jest potrzebny światłowòd, a przeciez ta 
infrastruktura jest juz od wielu lat wprowadzana i dała nam 4G. Aby merytorycznie 
ustosunkować się do Pani pytania potrzebne są materiały dot. ogromnych wydatkòw 
jakie UE zamierza przeznaczyć na 5G biorąc pod uwagę fakt ze obecnie mamy pełną 
infrastrukturę 4G , z ktorej korzystają wszyscy i moze być nadal wykorzystana. 
Budowanie kolejnych? Mając b.duze doświadczenie zawodowe/naukowe będę 
oczekiwała od UE uzasadnienia wydatków na 5G. Od wielu lat obserwuję nierzetelny 
sposòb wykorzystywania środkow unijnych , a 5G juz widzę ze będzie kolejnym. 
Chętnie temat 5G i moje wątpliwości do rozbudowy infrastruktury poruszę w debacie 
publicznej jezeli taka będzie. Serdecznie pozdrawiam Lidia Jarmułowicz



Gdańsk POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI KNUTH Maciej

Witam. Szanowna Pani Moniko, dziękuję za Pani wiadomość oraz załącznik, z którym 
się zaznajomiłem. Ciężko jest mi odnieść się do argumentów natury medycznej, choć 
Państwa tezy są czytelne oraz zrozumiałe. Ze względu na nasze zdrowie technologia 
ta z całą pewnością potrzebuje dalszych badań. Pod względem polityki 
międzynarodowej również byłbym bardzo ostrożny, jeśli nie całkowicie sceptyczny, 
gdyż, obsługując przepływ informacji wrażliwych dla administracji państwowej w tej 
technologii, możemy narazić się na jeszcze większą infiltrację naszego państwa niż ma 
to miejsce dotychczas. Całkowicie popieram wszelkie działania Państwa mające na 
celu pogłębianie wiedzy z zakresu technologii 5G. Pozdrawiam, Maciej Knuth 
koordynator Polski Fair Play w województwie pomorskim

Katowice KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY KORDEK Emilia Aneta

Dzień dobry W nawiązaniu do pisma dotyczącego technologii 5G - przesyłam swoje 
stanowisko Jestem świadoma zagrożeń jakie niesie ze sobą sieć 5G. Nie jestem 
przeciwnikiem rozwoju technologii - dopóki dane rozwiązanie nie ma wysoce 
negatywnego wpływu na nasze zdrowie i otoczenie - a w tym przypadku istnieje wiele 
przesłanek do tego, aby zastosować zasadę ostrożności. Przed ekspozycją na to 
promieniowanie nie ma możliwości pełnej indywidualnej ochrony - wszyscy będą na nie 
narażeni niezależnie od tego czy chcą, czy nie. Nie popieram uruchomienia sieci 5G 
zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej bez wykonania rzetelnych, niezależnych 
badań nad jej bezpieczeństwem dla ludzi i środowiska z uwzględnieniem skutków 
wieloletniej ekspozycji. Pozdrawiam serdecznie, Emilia Kordek

Poznań KUKIZ'15 KOSMALSKA Joanna Agnieszka

Witam Przepraszam, że tak późno odpowiadam, ale to przez natłok zajęć... Gdybym 
miała prawo głosu w tej sprawie, to byłabym za wstrzymaniem prac nad 
natychmiastowym wdrożeniem technologii 5G. Nie wykluczam jednak zmiany zdania w 
przyszłości, ale pod warunkiem przeprowadzenia obszernych badań, analizy ryzyka, 
zbadania możliwego negatywnego wpływu tej technologii na zdrowie ludzi i środowisko 
naturalne, poznania stopnia ryzyka cyberataków oraz poziomu bezpieczeństwa danych 
osobowych. Z wyrazami szacunku Joanna Kosmalska K’15, Wielkopolska, nr 3

Gdańsk KUKIZ'15 KOSS Alexander Norbert
Proszę Pani, ✅ Popieram 5G, szczepionki dla dzieci i walkę ze smogiem. Pozdrawiam 
serdecznie ANK

Rzeszów WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA KRUKAR Radosław Zbigniew

Witam, w odpowiedzi na przesłane przez Państwa zapytanie dotyczące wprowadzenia 
technologii 5G w naszym kraju oraz na terenie Unii Europejskiej informuję, iż po 
zapoznaniu się z zawartymi w treści listu informacjami, jak również poprzez 
poszerzenie swojej dotychczasowej wiedzy związanej z funkcjonowaniem i 
oddziaływaniem powyższej technologi, moje stanowisko w tej kwestii następujące: 
Technologia 5G na pewno w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju 
gospodarczego oraz ułatwi funkcjonowanie praktycznie w każdej dziedzinie życia wielu 
obywatelom całej Unii Europejskiej. Jednak mając na uwadze przede wszystkim życie i 
zdrowie każdego człowieka, zdrowie i życie zwierząt oraz całą otaczającą nas 
przyrodę, to dopóki naukowcy nie dowiodą, że technologia 5G jest bezpieczna dla 
wszystkich członków Unii Europejskiej, a zwłaszcza dla kobiet ciężarnych, dzieci, 
niemowląt i środowiska, będę przeciwny wprowadzeniu tej technologii do użytku i 
zrobię co będę mógł, aby nie dopuścić do jej wprowadzenia bez wcześniejszego 
zapewnienia i poinformowania wszystkich obywateli UE, że nie stanowi ona zagrożenia 
dla zdrowia oraz życia. Z poważaniem Radosław Krukar



Poznań KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY KUŚWIK Andrzej Antoni

Witam Zapytanie brzmi jak ultimatum . Ale rozumiem Państwa ,że najlepiej pytać 
kandydatów bo Ci nie są jeszcze lobbowani przez stroną przeciwną . Domyślam się że 
w grę wchodzą duże interesy światowych koncernów i ogromne pieniądze. Moje 
stanowisko w tej sprawie jest takie samo jak w innych podobnych dziedzinach w 
których na jednej szali jest ludzkie zdrowie i życie a na drugiej zyski korporacji .Jeżeli 
jest jakakolwiek wątpliwość by tą technologię wdrożyć trzeba to najpierw kompleksowo 
zbadać Wiem jakie są statystyki zachorowań wśród ludzi na niespotykaną wcześniej 
skalę na choroby występujące dziesiątki lat temu w śladowych ilościach. Jestem 
przeciw. Ale oficjalne stanowisko chciałbym zająć dopiero wtedy kiedy będę miał 
więcej do powiedzenia. Postaram się coś napisać i wysłać w podanym przez Panią 
terminie na podany adres

Kraków KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY MARSZAŁEK-WOJCIECHOWSKAEdyta Barbara

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na Państwa pismo w kwestii wprowadzenia w 
Polsce technologii 5G informuję , że jestem absolutnie przeciw wprowadzeniu tej 
nieprzebadanej technologii w naszym kraju. Zobowiązuję się również niniejszym, jeśli, 
wolą wyborców, zostanę europosłem, do działania na rzecz wstrzymania jej wdrożenia 
w Unii Europejskiej, zgodnie ze skierowanym do UE apelem o moratorium 
wystosowanym przez naukowców (The 5G Appeal). Bardzo dziękuję w imieniu 
własnym, mojej rodziny oraz wszystkich obywateli RP wszystkim członkom i 
działaczom Koalicji „Polska wolna od 5G”. z poważaniem Edyta Marszałek-
Wojciechowska kandydatka okręgu 10 do PE KWW Konfederacji Korwin, Liroy, Braun, 
Narodowcy

Wrocław KUKIZ'15 MAZUR Aneta

Witam serdecznie! W odpowiedzi na Państwa zapytanie (kierowane do mnie jako 
kandydatki do Parlamentu Europejskiego) w sprawie wdrożenia technologii 5G, 
informuję, że jestem za zastosowaniem zasady ostrożności, rozumianej w ten sposób, 
że nie należy tej technologii wprowadzać, aby nie ryzykować jej potencjalnie 
szkodliwymi konsekwencjami. Mało tego, jestem za walką z łamaniem prawa przez 
firmy telekomunikacyjne, m.in. za budowanie masztów o większej mocy niż zgłaszanej. 
Mam nadzieję, że moja odpowiedź jest wystarczają. Z wyrazami szacunku Aneta 
Mazur

Rzeszów WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA SKRZYSIŃSKI Gniewomir Marek

Dobry wieczór. Z uwagi na zbyt mało rzetelnych i zakrojonych na szeroką skalę, 
długofalowych i obiektywnych badań wpływu technologii 5G na człowieka i środowisko, 
nie widzę potrzeby bojkotu owej technologii, która jest szansą na duży skok 
cywilizacyjny. To trochę tak, jakby w czasach Ignacego Łukasiewicza bojkotować 
lampę naftową, a w chwili wynalezienia radia wstrzymywać jego użycie na szeroką 
skalę. Pozdrawiam, Gniewomir Skrzysiński

Kraków KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY SKUPIEŃ Andrzej

Dzień dobry, Ja, Andrzej Skupień, kandydat do PE z okręgu 10, zobowiązuję się do 
monitorowania postępu rozwoju sieci 5G w Polsce. Proponowane zmiany, nie mogą 
naruszać zasad określonych w Konstytucji RP: zasady zrównoważonego rozwoju (Art. 
5), godności osobistej (Art. 30), prawa do ochrony życia (Art. 38) i zdrowia (Art. 68), 
zakazu eksperymentów naukowych (Art. 39), prawa do nienaruszalności mieszkania 
(Art. 50), bezpieczeństwa ekologicznego i ochrony środowiska (Art. 74) i ochrony praw 
konsumentów (Art. 76). Jako przyszły MEP zobowiązuję się, jeśli zostanę wybrany na 
to stanowisko, do podjęcia wszelkich dostępnych kroków aby jakakolwiek 
nieprzebadana technologia nie została wprowadzona do krajów państw członkowskich, 
a w szczególności do Polski. Mając na uwadze ograniczone środki jaki może 
posługiwać się przyszły Unio-poseł, tych narzędzi jest niewiele, lecz głównym orężem 
w walce z lobbystami jest możliwość przemawiania i uświadamiania społęczeństwa na 
tematy związane z prawodawstwem w UE i w Polsce. -- Pozdrawiam, Andrzej Skupień



Katowice LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS SŁANIA Barbara Joanna Dzień dobry, zapoznałam się, ale nie przekonują mnie Panstwa argumenty

Katowice WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA SOBERA Iwona Maria

Witam! Po lekturze maila, jaki od Państwa otrzymałam , mogę zapewnić , że nigdy nie 
będę popierała projektów, które szkodziłyby ludzkiemu zdrowiu lub środowisku. Nie 
jestem ekspertem w dziedzinie której dotyczy pismo, jestem humanistką , dlatego 
trudno mi się odnieść do informacji tam podanych, wymagałoby to konsultacji z 
fachowcami, ale informacje odnosnie zagrożenia dla ludzi, które Państwo 
przekazaliście mi, są głęboko niepokojące. Nie ma nic ważniejszego nad ludzkie 
zdrowie i życie, także środowisko nas otaczające, żadne korzyści materialne , nie 
moga być powodem do wprowadzania regulacji szkodzącej jakości życia człowieka. 
Niedługo zostanę babcią i chcałabym, i będę dążyła do tego, żeby moja wnuczka 
mogła dorastać w zdrowym środowisku. Jaką wartość ma wzrost gospodarczy w 
stosunku do zdrowia i życia ludzkiego? nie ma ŻADNEJ! Pozdrawiam Iwona Sobera- 
kandydatka do PE okręg 11 lista nr2 poz.8

Kraków KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI SUFIN-JACQUEMARTEwa Anna

W tej sprawie wspierać będziemy stanowisko Zielonych Europejskich, które dobrze 
oddaje poniższy artykuł p. Butikofera z Europejskich Zielonych i z przyczyn 
politycznych i bezpieczeństwa zachowujemy duży sceptycyzm co do wprowadzania 
technologii 5G do Europy. https://www.euractiv.com/section/5g/opinion/european-
cooperation-will-mark-5g-era/

Gorzów WielkopolskiWIOSNA ROBERTA BIEDRONIA WEZGRAJ Jacek Artur

Dzień dobry, Po przeanalizowaniu tematu, skłaniam się do opinii, że nie ma jasno 
potwierdzonego zagrożenia związanego z wprowadzaniem technologii 5G. 
Pozdrawiam

Kraków LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS ZAWADA Tomasz Leszek

Dzień dobry. Bardzo dziękuję za kontakt. Niestety, z przykrością muszę poinformować, 
że jako absolwent w stopniu magistra uczelni technicznej i osoba zaznajomiona z 
właściwościami fizycznymi fal radiowych nie wierzę w teorie niepoparte badaniami. 
Zdolność penetracji fal radiowych 5G jest mniejsza niż 3G i 4G. A zatem jeśli obawiają 
się Państwo szkodliwości fal elektromagnetycznych, powinni Państwo apelowac o jak 
najszybsze wprowadzenie technologii 5G w Polsce. Łączę wyrazy szacunku, Tomasz 
Zawada

Łódź WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA ŻURAW Elżbieta Małgorzata

Szanowna Pani, Dziękuję, że Pani do mnie napisała, ale obawiam się, że moja 
odpowiedź Pani nie usatysfakcjonuje. Nie sądzę, by sieć 5G nam zagrażała i z całą 
pewnością wspieram rozwój technologiczny naszego kraju.
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