
                             

    KOALICJA POLSKA WOLNA OD 5G

Pan Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria 
ul. Wiejska 10   
00-902 Warszawa

 Dotyczy: Pilnego spotkania w sprawie wprowadzenia w Polsce 5G

                                                                                                                 6 lipca 2019 r. 
Szanowny Panie Prezydencie,

My, członkowie i sympatycy Koalicji Polska Wolna od 5G, przedstawiciele Obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej, którzy podpisali petycję o MORATORIUM NA 5G I REDUKCJĘ 
EKSPOZYCJI LUDNOŚCI NA POLA ELEKTROMAGNETYCZNE, będący w swej większości 
przeciwnikami 5G, zwracamy się do Pana z prośbą o PILNE spotkanie w sprawie CYFROWEJ 
MEGAUSTAWY (*).

W naszym głębokim przekonaniu ustawa ta narusza podstawowe prawa Obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony zdrowia, ochrony środowiska i ochrony własności.
Jest niezgodna z Konstytucją RP.

Pragniemy Pana osobiście poinformować o niezgodnej z prawem procedurze forsowania tej 
ustawy przez Sejm oraz przedstawić Panu zagrożenia związane z wprowadzaniem 5G – 
nieprzebadanej i o nieudowodnionym bezpieczeństwie dla zdrowia i środowiska technologii.
Aby zaspokoić interesy handlowe branży telekomunikacyjnej oraz międzynarodowego lobby 
producentów urządzeń telekomunikacyjnych, posłowie, w wielkim pośpiechu, pominęli 
sprawdzenie proponowanej ustawy przez parlamentarne komisje ds. Środowiska i Zdrowia, co 
jest uznaną niezbędną częścią procesu przygotowywania nowych przepisów prawa. W wyniku 
tego pośpiechu, w końcówce kadencji Sejmu, mikrofale 5G są nam narzucane bez konsultacji 
społecznych, przy tym wbrew zasadzie ostrożności.

Przedstawimy Panu również nasze propozycje alternatywnych, dobrych rozwiązań, bowiem nie 
jesteśmy przeciwni postępowi technicznemu, lecz domagamy się, by rozwój odbywał się 
z poszanowaniem zdrowia i życia obywateli.

W związku z tym prosimy Pana o chwilę czasu dla przedstawicieli i sympatyków 
Koalicji Polska Wolna od 5G w jak najszybszym terminie, bowiem wkrótce 
wspominana ustawa będzie na Pana biurku.
Chcemy Panu uzasadnić, dlaczego jest NIEZWYKLE WAŻNE, aby Pan SKORZYSTAŁ Z PRAWA 
VETA i odrzucił tę ustawę. Jest Pan Prezydentem wszystkich Polaków, a więc jest Pan 
zobowiązany wysłuchać głosu obydwu stron. Tymczasem nam, tzw. stronie społecznej, 
odebrano głos.  Wszelkie możliwości upowszechnienia informacji o bardzo niebezpiecznych 



konsekwencjach 5G, o których ostrzegają naukowcy i lekarze, zostały zablokowane przez 
media kontrolowane przez korporacje i polityków z nimi współpracujących.
Technologia 5G spowoduje drastyczny wzrost ekspozycji na pola elektromagnetyczne RF EMF, 
których nie da się uniknąć. Tysiące niezależnych badań potwierdzają, że pola te są wyjątkowo 
szkodliwe dla ludzi i środowiska! Do udokumentowanych (w tysiącach publikacji wyników 
badań naukowych) skutków zdrowotnych należą: uszkodzenia DNA, nowotwory, efekty 
neurologiczne/neuropsychiatryczne (w tym choroba Alzheimera, autyzm, ADHD i zaburzenia 
zachowania u dzieci), wzrost zjawiska apoptozy (zaprogramowanej śmierci komórki), 
rozszczelnienie bariery krew-mózg, problemy kardiologiczne, stres oksydacyjny, zaburzenia 
układu hormonalnego, bezpłodność, poronienia, szerokie spektrum wad wrodzonych, 
nadwrażliwość elektromagnetyczna (electrohypersensitivity – EHS) i wiele innych schorzeń 
i zaburzeń.  

Panie Prezydencie,
Pragniemy zaznaczyć, że w wielu przypadkach technologia bezprzewodowa może być 
z łatwością zastąpiona technologią przewodową (światłowody), która jest szybsza 
i  bezpieczniejsza dla zdrowia, dlatego to na jej rozwój powinno się kłaść głównie nacisk. 
Ponadto w Polsce po wstąpieniu do UE zainstalowano setki tys. km światłowodów za pieniądze 
publiczne.
Przyzwolenie na wprowadzenie 5G oznacza skazanie nas, naszych  dzieci, przyszłych  pokoleń 
i naturalnego środowiska na choroby oraz na niewolniczą zależność od korporacji, których 
jedynym celem jest szybki i jak największy zysk.

Panie Prezydencie ,
Wiele tysięcy obywateli poparło PETYCJĘ O MORATORIUM NA 5G I REDUKCJĘ EKSPOZYCJI 
LUDNOŚCI NA POLA ELEKTROMAGNETYCZNE. Liczba sprzeciwiających się rośnie szybko.
PETYCJA: https://naszademokracja.pl/petitions/petycja-o-moratorium-na-5g-i-redukcje-
ekspozycji-ludnosci-na-pola-elektromagnetyczne?just_launched=true

Przeciw 5G opowiadają się m.in.: prof. dr hab. Włodzimierz Klonowski, prof. dr hab. Halina 
Abramczyk, dr hab. inż.  Henryk Banach, dr hab. inż. Janusz Mikuła, dr Diana Wojtkowiak, Dr 
Jacek Nowak, dr Jerzy Gremba, będący szeroką reprezentacją środowisk akademickich kraju. 
Władze samorządowe na terenie całego kraju (np. gminy: Ciechocinek, Slawkowo, Jabłonna, 
Chełm, Gniewkowo, Chotcza, Dorohusk, Pęcław) wyrażają swoje zaniepokojenie 
z powodu możliwości wprowadzenia 5G oraz megaustawy widząc, że zmiany w niej zawarte 
służą interesom operatorów sieci telefonii komórkowej a nie lokalnej społeczności oraz że  
narusza ona podstawowe prawa obywateli do ochrony zdrowia, własności, środowiska. Kto 
zapoznał się ze zdrowotnymi konsekwencjami masowego wprowadzenia mikrofal 5G, ten jest 
przeciw.

Panie Prezydencie,
Czy Pan chciałby, aby Pańska rodzina mieszkała w odległości kilkudziesięciu metrów od anten 
emitujących mikrofale o natężeniu 10 W/m2?

Nasze dzieci i młodzież są szczególnie narażone na negatywne oddziaływanie fal 
elektromagnetycznych z urządzeń komunikacji bezprzewodowej, bowiem wpływają one 



szczególnie silnie na nieukształtowane jeszcze do końca organizmy i wywołują w nich szereg 
zaburzeń rozwojowych, o czym ostrzegają naukowcy i lekarze.

Zwracamy Pana uwagę, że realizacja, tak zachwalanej przez Ministerstwo Cyfryzacji, 
futurystycznej wizji „Internetu rzeczy” jest groźna dla wolności i podmiotowości Człowieka. Kto 
pytał obywateli, czy życzą sobie wprowadzenia tej formy komunikacji między ich rzeczami? 

Jeszcze raz prosimy Pana o PILNE spotkanie oraz wzywamy Pana do uszanowania 
głosu Obywateli i Wyborców poprzez POPARCIE DLA MORATORIUM NA 5G do 
czasu, aż badania przeprowadzone przez naukowców niezależnych od przemysłu 
nie wykażą ponad wszelką wątpliwość, że technologia ta jest bezpieczna dla ludzi 
i środowiska. Natychmiastowy, bezwarunkowy i skuteczny zakaz 5G na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej nie może czekać.

Z poważaniem,

W imieniu członków (ponad 100) i sympatyków (tysiące obywateli) Koalicji Polska Wolna od 5G
oraz tysięcy obywateli, którzy podpisali PETYCJĘ O MORATORIUM NA 5G I REDUKCJĘ 
EKSPOZYCJI LUDNOŚCI NA POLA ELEKTROMAGNETYCZNE:

Prof. dr hab. Włodzimierz Klonowski
Dr inż. Jerzy Gremba, em. wykładowca systemów radiokomunikacyjnych, naukowiec 
i niezależny ekspert w zakresie systemów telekomunikacji mobilnej
Dr Diana Wojtkowiak, prowadziła badania naukowe ekspresji genów w komórkach ludzkich pod
wpływem szeroko rozumianych pól elektromagnetycznych
Dr Jacek Nowak, em. prof. SW, niezależny naukowiec
Dr Ryszard Kulik, Klub Myśli Ekologicznej
Dorota Staszewska, lekarz psychiatra, Towarzystwo Lekarzy Medycyny Zintegrowanej
Mgr Jadwiga Łopata, EKOCENTRUM ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), 
odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Sir Julian Rose, pisarz, rolnik, dyrektor Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi 
Mgr Beata Boczkowska, rolniczka, fizjoterapeutka
Inż. Patryk Włodarczyk, obecnie w UK (reprezentuje młodych ludzi zmuszonych do emigracji)
Mgr Anna Mika, autorka broszury pt. „Elektrosmog – niewidzialny wróg”
Mgr Anna Szmelcer, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, Przewodnicząca
Mgr inż. Aleksandra Poczęsna absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na 
kierunku: Inżynieria Środowiska (specjalizacja Ochrona Środowiska) oraz Collegium Civitas w 
Warszawie na kierunku: Zarządzanie ryzykiem: prognozowanie, planowanie strategiczne, 
foresight, jednocześnie niezależny producent filmowy
Mgr inż. ochrony środowiska Katarzyna Stawińska



(*) Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz 
niektórych innych ustaw (druk nr 3484)

Komisja Sterująca Koalicji Polska Wolna od 5G

http://stop5g.com.pl/ 
KONTAKT e-mailowy: no5g@protonmail.com   lub  stop5gpl@gmail.com 

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Paweł A. Fijałkowski, członek Komisji Sterującej Koalicji, Brzozówka 25, 96-214 Cielądz

w załączeniu:

- ulotka „Niebezpieczna sieć 5G” 
- Międzynarodowy Apel o powstrzymanie 5G 
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