
Szanowna Pani / Szanowny Panie,

W związku z planowanym wdrożeniem w naszym kraju technologii 5G (tj.  piątej generacji  sieci
komórkowych) i przygotowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji projektem ustawy o zmianie Ustawy
o  wspieraniu  rozwoju  usług  i  sieci  telekomunikacyjnych  oraz  niektórych  innych  ustaw  (tzw.
megaustawy, druk nr UD172) (1), która ma umożliwić uruchomienie tej technologii, zwracamy się
do  Pana/Pani  z  prosbą  o  zapoznanie  się  z  podanymi  poniżej  informacjami  dotyczącymi  jej
poważnych  negatywnych  skutków dla  naszego  zdrowia  i  życia  oraz  o  ustosunkowanie  się  do
kwestii wdrożenia 5G.

Szkodliwy wpływ niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego (PEM), pochodzącego z
anten telefonii komórkowej i urządzeń bezprzewodowych potwierdzają naukowcy z całego świata.
Sporządzony prawie 50 lat  temu (1971r.) raport  Naval Medical Research Institute (USA) cytuje
ponad 2000 publikacji, które wykazały istnienie jego negatywnych skutków biologicznych (2). Od
tego czasu przeprowadzono kolejne tysiące badań, potwierdzających te wnioski.

Szczególnie  cenione są  raporty  grupy  roboczej  BioInitiative.  Są  to  obszerne  dokumenty
opracowane  przez  niezależnych  naukowców,  renomowanych  ekspertów  w  dziedzinie  zdrowia
publicznego, onkologii, immunologii, polityki środowiskowej, itp. Pierwszy raport tej grupy, oparty
na analizie 2000 badań, opublikowano w 2007r. (3); kolejny, oparty na przeglądzie ponad 1800
badań,  w roku 2012 (4). Wyniki tych meta-analiz są bardzo niepokojące. Potwierdzają one, że
promieniowanie  elektromagnetyczne  uszkadza  DNA,  barierę  krew-mózg  (na  skutek  czego  do
mózgu  dostają  się  toksyny),  powoduje  raka,  chorobę  Alzheimera,  autyzm,  ADHD,  poronienia,
bezpłodność i wiele innych problemów zdrowotnych.
 
Zagrożenie związane z promieniowaniem elektromagnetycznym dostrzegła także funkcjonująca
przy  Światowej  Organizacji  Zdrowia  Międzynarodowa  Agencja  Badań  nad  Rakiem  (IARC).  W
2011r.  instytucja  ta  zaklasyfikowała  fale  radiowe  emitowane  przez  stacje  bazowe  telefonii
komórkowej oraz urządzenia bezprzewodowe takie jak router wifi, komórka czy bezprzewodowy
telefon domowy, jako możliwy czynnik rakotwórczy (5). W tej samej grupie (określonej symbolem
2B) znajdują się również DDT i ołów. IARC mogła stwierdzić, że istnieją wystarczające dowody na
to, że PEM nie powoduje raka (grupa 4) lub też że aktualnie nie ma wystarczających dowodów na
jego działanie rakotwórcze (grupa 3), jednakże tego nie zrobiła.

Dokonana przez IARC klasyfikacja oznacza, że istnieje wiele przesłanek do tego, aby zastosować
zasadę ostrożności. Zgodnie z art. 191 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w
przypadku  ochrony  środowiska,  jest  ona  obowiązkowa  (6).  Według  niej,  gdy  istnieje
prawdopodobne, chociaż słabo rozpoznane, ryzyko negatywnych skutków nowej technologii, nie
należy jej wprowadzać, aby nie ryzykować potencjalnie szkodliwych konsekwencji.

Wracając do tematu 5G, niższe niż w Europie Zachodniej normy dopuszczalnego promieniowania
są główną przeszkodą stojącą na drodze do uruchomienia tej technologii w Polsce. Zwiększy ona
bowiem drastycznie  zanieczyszczenie  elektromagnetyczne  w  naszym  otoczeniu,  a  więc
przymusową  ekspozycję  nas  wszystkich  na  to  promieniowanie.  Już  dziś,  w  świetle  obecnie
obowiązującej normy, operatorzy stawiają stacje bazowe w bezpośrednim sąsiedztwie budynków
mieszkalnych. Co to oznacza dla zdrowia ludzi, którzy w nich mieszkają? Mówi o tym m.in. radna
Miasta Krakowa,  Marta Patena,  w swoim artykule, do którego załączamy link  (7).  Mieszkańcy,
którzy znaleźli się w tej sytuacji, cierpią na bezsenność i nieustające bóle głowy, czując rozpacz i
bezsilność  wobec arogancji  operatorów i  obojętności  rządzących.  Wielu  zaczyna chorować na
nowotwory, co nierzadko kończy się śmiercią...

W  przypadku  technologii  5G  anteny  stawiane  będą  co  kilka  budynków (takie  są  wymogi  tej
technologii),  montowane  będą  na  słupach,  lampach  ulicznych  i  znakach  drogowych.  Według
przeprowadzonej na zlecenie Parlamentu Europejskiego analizy “5G Deployment State of Play in



Europę, USA and Asia” (8), stacje bazowe będą rozmieszczane co 20-150 metrów. Lokalizacja co
20 m oznacza aż 800 anten na jeden kilometr kwadratowy! Również w ramach Internetu Rzeczy
(Internet  of  Things  -  IoT)  przewiduje  się  docelowo  ok.  miliona  urządzeń  na  jeden  kilometr
kwadratowy!  Ma  on  połączyć  wszystkie  sprzęty  domowe  i  biurowe,  maszyny  przemysłowe,
samochody,  autobusy  i  transport  komercyjny.  Działał  będzie  w  oparciu  o  urządzenia
bezprzewodowe,  które  będą  napromieniowywać  wszystkich  bez  wyjątku  24  godziny  na  dobę,
przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Uruchomienie technologii  5G ma się odbyć bez wcześniejszego przeprowadzenia jakichkolwiek
badań nad jej bezpieczeństwem dla ludzi i środowiska. W 2017r. ponad 180 naukowców i lekarzy z
36 krajów wystosowało apel do Unii Europejskiej (The 5G Appeal) domagając się moratorium na
5G w Europie, dopóki niezależne badania nie potwierdzą braku jej szkodliwości (9). Wcześniej (w
2015r.), jeszcze zanim rozpoczęto rozmowy o wdrożeniu tej technologii, ponad 240 naukowców z
41 krajów zaapelowało do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), ONZ i krajów członkowskich o
ograniczenie  promieniowania  elektromagnetycznego  i  przyjęcie  niższych,  bardziej  ochronnych
norm,  twierdząc,  że  w  przeciwnym  razie  grozi  nam  katastrofa  zdrowia  publicznego  (The
International EMF Scientist Appeal) (10).
 
Niestety,  Komisja  Europejska  zignorowała  te  apele.  Również  Ministerstwo  Cyfryzacji,
przygotowując wspomniany na początku tego pisma projekt, całkowicie zlekceważyło naukowców
proponując  w  zamian 100-krotne  podwyższenie  norm  oraz  wprowadzenie  nowych
częstotliwości,  które,  jak  już  wcześniej  wspominaliśmy,  nie  zostały  dotąd  zbadane  pod
kątem  bezpieczeństwa.  Wnioskując  o  podwyższenie  dopuszczalnego  w  naszym  otoczeniu
natężenia  PEM  resort,  zamiast  uwzględnić  wyniki  tysięcy  badań  potwierdzających  jego
szkodliwość, oparł się na kilku wybranych dokumentach. Jednym z nich jest raport „Pilotażowe
badania i analizy dotyczące dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych”, opracowany
przez  Instytut  Łączności  (11),  a  podważony  przez  profesora  Włodzimierza  Klonowskiego,
specjalisty w dziedzinie biofizyki i fizyki medycznej (12).

W  świetle  wszystkiego,  co  napisano  powyżej,  przygotowując  projekt  przedmiotowej  ustawy
Ministerstwo  Cyfryzacji  zignorowało  wyżej  wspomnianą  zasadę  ostrożności.  Zamiast  tego
zinterpretowało  klasyfikację  IARC  w  sposób:  „Zignorujmy  zagrożenie,  dopóki  w  100%  nie
udowodni  się  jego istnienia”.  Podobnie  postąpila  Unia  Europejska.  Jest  to  postawa całkowicie
nieodpowiedzialna wobec nas wszystkich,  obywateli  krajow czlonkowskich.  Na dodatek  w ww.
projekcie  ustawy  resort  zezwolił  na  stawianie  anten  na  obszarach  chronionych:  uzdrowisk,
rezerwatów przyrody i parków narodowych. Ta nieodpowiedzialna i krótkowzroczna polityka może
doprowadzić do nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym, ponieważ negatywny wpływ
promieniowania elektromagnetycznego ze stacji  bazowych na zwierzęta, owady i  rośliny jest w
literaturze naukowej szeroko udokumentowany (13).
  
Według Ministerstwa Cyfryzacji uruchomienie 5G przełoży się na wzrost gospodarczy. Jednak ten
argument  nie  został  przez  resort  w żaden sposób merytorycznie  uzasadniony.  Zgodnie  z  ww.
analizą  “5G  Deployment  State  of  Play  in  Europe,  USA and  Asia”  (8),  technologia  ta  jest
promowana przez producentów urządzeń i komponentów oraz operatorów telekomunikacyjnych,
którzy  widzą  w  niej  szanse  na  zwiększenie  swych  spadających  w  ostatnich  latach  zysków.
Tymczasem nie ma jeszcze popytu na usługi w tej  technologii,  a przemysł nie jest skłonny do
płacenia za kosztowną łączność 5G, zwłaszcza za dostosowanie linii produkcyjnych do wymogów
Internetu  Rzeczy.  Duże  firmy  produkcyjne  od  dawna  korzystają  z  wysokosprawnych  sieci
dostosowanych do ich szczególnych potrzeb,  nie potrzebują dla swoich wewnętrznych potrzeb
zatrudniać obcych komercyjnych usługodawców. Nie ma też pewności, czy prywatni konsumenci
będą zainteresowani szybszym przesyłem danych, zwłaszcza gdy może nie być ich stać na drogie
smartfony i wysokie ceny usług w tej technologii.

Ze  względu  na  niespotykaną  dotąd  gęstość  infrastruktury  koszt  wdrożenia  5G  w  Europie
szacowany jest na setki miliardów euro. W opinii autorów ww. analizy, branża telekomunikacyjna



nie jest w stanie go udźwignąć bez pomocy państwa, stąd zorganizowała ona wielką kampanię
propagandową starając się przekonać rządy, że 5G przyniesie ogromne korzyści gospodarcze i
społeczne. Próbuje ona wmówić politykom i opinii publicznej, że między krajami trwa wyścig o to,
kto  pierwszy wdroży u siebie tę technologię. W rzeczywistości, zdaniem autorów raportu,  nadal
pozostają  bez  odpowiedzi  zasadnicze  pytania:  na  czym  naprawdę  polegać  będzie
technologia  5G,  gdzie  ma  być  wykorzystywana,  czy  jest  bezpieczna,  czy  zwrócą  się
ogromne  nakłady  finansowe  niezbędne  do  jej  wdrożenia  i  czy  ktokolwiek  będzie
zainteresowany zakupem usług w tej technologii.

W dokumentach ministerstwa, związanych z planami uruchomienia 5G w Polsce, brakuje również
jakiejkolwiek analizy ryzyka: możliwego negatywnego wpływu na zdrowie ludności i  środowisko
naturalne,  możliwości  protestów  społecznych  i  narażenia  budżetu  państwa  na  wypłatę
odszkodowań  dla  pokrzywdzonych  obywateli,  narażenia  na  cyberataki  (na  które  sieci
bezprzewodowe są wyjątkowo podatne, a 5G w szczególności - zwraca na to uwagę m.in. były
szef  FCC  -  amerykańskiej  Federalnej  Komisji   Łączności  (14))  i  związane  z  tym  ryzyko  dla
gospodarki, administracji państwowej (która ma być obsługiwana w sieci 5G), dostępu wywiadów
obcych  państw  czy  bezpieczeństwa  danych  osobowych.  Nie  bierze  się  również  pod  uwagę
znacznego  wzrostu  zużycia  energii  elektrycznej  przez  5G  w  porównaniu  do  sieci  poprzedniej
generacji (15) oraz związanego z tym wzrostu emisji CO2.
 
Więcej informacji  na temat niebezpieczeństw technologii  5G oraz ocenę proponowanych przez
Ministerstwo Cyfryzacji zmian legislacyjnych znajdzie Pani/Pan w załączonych dokumentach.

Chcemy jeszcze zwrócić Pan/Pana uwagę na fakt, że proponowane zmiany stanowią pogwałcenie
zasad i praw gwarantowanych przez Konstytucję 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).  Na tych z Państwa,  którzy będą się biernie wprowadzaniu tych zmian przyglądać,  będzie
ciążyła współodpowiedzialność.

Na  zakończenie  chcielibyśmy  jeszcze  wspomnieć  o  jednym,  bardzo  niepokojącym  aspekcie
technologii  5G  –  planach  dotyczących  rozmieszczenia  na  orbitach  okołoziemskich  tysięcy
satelitów, z których każdy będzie emitował fale milimetrowe o bardzo dużej mocy, rzędu nawet
kilku  milionów  wat.  Satelity  te  będą  umieszczone  w  magnetosferze,  co  może  wpłynąć  na
właściwości  elektryczne  atmosfery.  Zaburzenia,  jakie  mogą  powodować  w  środowisku
elektromagnetycznym Ziemi, mogą się okazać nawet poważniejszym zagrożeniem dla życia na
planecie niż promieniowanie z anten naziemnych. Amerykańska FCC już autoryzowała wyniesienie
na orbitę tysięcy satelitów, a Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) podpisała w tym celu umowę z
prywatnym biznesem w 2017r. (16).

Mamy nadzieję, że powyższy,  dość obszerny,  skierowany do Pana/Pani list,  wyjaśnia skąd się
bierze  nasz  niepokój  wobec  planów wdrożenia  5G.  Obawiamy się,  że  pod  naciskami  branży
telekomunikacyjnej w Polsce i w innych krajach UE zapadną decyzje, które wpłyną na zdrowie nas
wszystkich, o czym społeczeństwa jak dotąd nie zostały poinformowane. Liczba osób świadomych
zagrożeń,  jakie  niesie  ze  sobą  ta  technologia,  szybko  rośnie.  Na  całym  świecie  nasilają  się
protesty.  W  polskim  Sejmie całkiem  niedawno  (26  kwietnia  br.)  odbyła  się  konferencja
poświęcona tej tematyce z udziałem naukowców oraz przy masowej obecności zaniepokojonych
obywateli - zachęcamy Państwa do jej wysłuchania:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?
unid=E6A241A5959AD3ACC12583E8002E0ED1&fbclid=IwAR2kBh_SK2CbXFqBHmuqqAfUcw0m
WnfbkpbDQ5S2Dirp_q2qMw3OCq91Arc

Uprzejmie prosimy o jak najszybsze ustosunkowanie się do kwestii wprowadzenia w Polsce 
nieprzebadanej technologii  5G oraz o informację, czy jako europosel zobowiąże się Pani/Pan do 
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działania na rzecz wstrzymania jej wdrożenia w Unii Europejskiej zgodnie ze skierowanym do UE 
apelem o moratorium wystosowanym przez naukowców (The 5G Appeal). Pani/Pana odpowiedź 
(lub jej brak) zostanie podana do wiadomości publicznej, a stanowisko, jakie zajmie Pan/Pani w tej 
sprawie, stanowić będzie dla wielu obywateli ważny element decyzji dotyczącej oddania głosu w 
zbliżąjacych się eurowyborach.

Prosimy o przekazanie nam swojej odpowiedzi wysyłając ją na adres email: stop5gpl@gmail.com.

Z poważaniem,

Załączniki i linki:

1. MIĘDZYNARODOWY APEL O POWSTRZYMANIE 5G 
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

2.Broszura informacyjna „Elektrosmog – niewidzialny wróg” 
https://www.zdrowapolska.org.pl/files/Zdrowa_Polska_ELEKTROSMOG_broszura.pdf  

3 „Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (projekt ustawy wpisany do Wykazu prac 
legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD172)” (w załączeniu)

4.  Stowarzyszenie „Nasze Bielany” „Uwagi do projektu ustawy o zmianie Ustawy o wspieraniu
rozwoju  usług  i  sieci  telekomunikacyjnych  oraz  niektórych  innych  ustaw (druk  nr  UD172)”  (w
załączeniu)
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