
Jestem naukowcem, fizykiem, specjalistą w dziedzinie biofizyki i fizyki 
medycznej. W związku z 'Megaustawą', w tym ze sprawami sieci 5G, pragnę raz 
jeszcze zwrócić uwagę na bardzo ważny a pomijany w raportach aspekt tych 
regulacji. 
 
Wielu samozwańczych ‘ekspertów’, np. z INCIRP,  utrzymuje, że jedynym 
wpływem pól elektromagnetycznych (PEM) na żywe organizmy są efekty 
cieplne.  Natomiast w:  

  - dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2013/35/UE 2013 r ; 

  - rozporządzeniu polskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
     (obwieszczenie  z dnia 11 stycznia 2018 r, DzU. poz. 331 z 2018 r. 
      wzorowane na tej dyrektywie) 

wymienione są  nietermiczne/pozatermiczne skutki wpływu PEM na organizmy, 
i to z wyraźnym zaznaczeniem, że ‘nie obejmuje [to] sugerowanych skutków 
odległych’.  
 
Bo PEM oddziaływają na naładowane cząstki czyli jony i ich przepływy (prądy), 
a w żywym organizmie, w układzie nerwowym, a nawet w pojedynczej komórce 
niezwykle ważną rolę odgrywają różne jony (wodoru, sodu, potasu, magnezu, 
wapnia). Dla fizyka jest więc oczywiste że PEM nawet o bardzo małym 
natężeniu mogą zaburzać przepływy tych jonów, co może mieć bardzo 
negatywny wpływ na zdrowie, szczególnie na zdrowie dzieci i płodów. Trudno 
natomiast jest wykazać doświadczalnie, że PEM o konkretnym natężeniu, 
częstotliwości, kierunku, polaryzacji  mają wpływ na zdrowie ludzkie, bo etyka 
nie pozwala na przeprowadzanie naukowych eksperymentów na ludziach. A 
wykazanie że coś nie ma żadnego wpływu na organizm jest całkowicie 
niemożliwe z powodu ogromnych różnic osobniczych.   
 
Jeśli dbamy o zdrowie w środowisku pracy to chyba tym bardziej powinniśmy 
dbać o zdrowie w środowisku rodziny czyli w domu, ogródku, na ulicy. Skoro 
wykazano że efekty nietermiczne PEM mają wpływ np. na kiełkowanie nasion 
kukurydzy (cp. [1]), to trudno przypuszczać, żeby nie miały one wpływu np. na 
jajeczka wytwarzane przez płody żeńskie już w łonie matki czy na męskie 
plemniki. A skutki mogą być odległe, czyli mogą ujawnić się dopiero u dzieci i 
wnuków osób narażonych na nietermiczne działanie PEM, np. sieci 5G. Skutki 
takie są zresztą obserwowane nie od dziś u osób wykazujących nadwrażliwość 
na PEM, szczególnie dzieci cierpiących na tzw. EHS,  chociaż obowiązujące 
polskie normy są wciąż stukrotnie niższe niż te właśnie proponowane. 
 
[1] W.Klonowski, Non-thermal effects of electromagnetic fields in biology and  medicine, EMBEC & NBC 2017, Tampere, 
Springer, pp. 880-3. 
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