
POSEŁ NA SEJM RP 

Szanowny  Panie  Pośle,  znając  Pana  wrażliwość  społeczną  i  wieloletnią  działalność  obywatelską
proszę o działanie w obronie zdrowia publicznego!  

Planowana Megaustawa dotyczy nie tylko mnie, ale także Pana i  każdego innego obywatela oraz
naszych rodzin, a także przyszłych pokoleń.

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  3484,  wcześniej  druk  nr  UD172)  (1),  która  ma  umożliwić  uruchomienie  tej
technologii,  zwracam  się  do  Pana  z  apelem  o  zapoznanie  się  z  podanymi  poniżej  informacjami
dotyczącymi jej fatalnych skutków dla naszego zdrowia i życia oraz o ustosunkowanie się do kwestii
wdrożenia  5G.  Pilotażowy  projekt  szkodliwej  dla  zdrowia  Człowieka  telekomunikacji  5G  jest  już
realizowany w Gliwicach i w Łodzi. 

Czy mieszkańcy byli konsultowani, czy życzą sobie być przedmiotem eksperymentu? Nie! Nie uczynił
tego  ani  tamtejsze  Zarządy  Miasta  ani  Ministerstwo  Cyfryzacji,  które  popiera  projekt  szybkiego
wdrażania 5G. Tymczasem badania potwierdzają, 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 (2).

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  (3). 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  (4).  Według  niej,  gdy  istnieje
prawdopodobne,  chociaż  słabo rozpoznane,  ryzyko negatywnych skutków nowej  technologii,  nie
należy jej wprowadzać, aby nie ryzykować potencjalnie szkodliwych konsekwencji.

Na szczęście, od wielu lat mamy w Polsce niższe niż w Europie Zachodniej normy dopuszczalnego
promieniowania  elektromagnetycznego.  Są  one  główną  przeszkodą  stojącą  na  drodze  do
uruchomienia 5G w Polsce. I dobrze, bowiem 5G to smog elektromagnetyczny w naszym otoczeniu, a
więc przymusowa ekspozycja nas wszystkich na mikrofale emitowane przez tysiące planowanych



anten.  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 (5). 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. 

W przypadku  technologii  5G anteny  montowane będą  na  słupach,  lampach  ulicznych  i  znakach
drogowych.  Według  przeprowadzonej  na  zlecenie  Parlamentu  Europejskiego  analizy  “5G
Deployment State of Play in Europe, USA and Asia” (6), 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. 

Według Ministerstwa Cyfryzacji  uruchomienie 5G przełoży się na wzrost gospodarczy. Jednak ten
argument nie został przez resort w żaden sposób merytorycznie uzasadniony. 

Zwrócę 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? 

Więcej  informacji  na  temat  niebezpieczeństw  technologii  5G  oraz  ocenę  proponowanych  przez
Ministerstwo Cyfryzacji  zmian legislacyjnych znajdzie  Pan w załączonych linkach i  w cytowanych
dokumentach.

Chcemy, aktywiści z "Koalicji Polska Wolna od 5G", zwrócić 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). 

Mam nadzieję, że ten list, wyjaśnia skąd się bierze niepokój środowisk zorientowanych ekologicznie
wobec planów wdrożenia 5G. Obawiamy się, że pod naciskami branży telekomunikacyjnej w Polsce i
w  innych  krajach  UE  zapadną  decyzje,  które  będą  zagrożą   zdrowiu  nas  wszystkich,  o  czym
społeczeństwa jak dotąd nie zostały rzetelnie poinformowane.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?
unid=E6A241A5959AD3ACC12583E8002E0ED1&fbclid=IwAR2kBh_SK2CbXFqBHmuqqAfUcw0mWnfb
kpbDQ5S2Dirp_q2qMw3OCq91Arc

Zalecam głosowanie PRZECIW, wyżej opisanej „megaustawie cyfrowej”!



Proszę o przekazanie swojej odpowiedzi na ten list wysyłając ją na adres email: stop5gpl@gmail.com 
lub na adres pocztowy podany w nagłówku.

Z poważaniem,

                           imię i nazwisko,  Członek Koalicji POLSKA WOLNA OD 5G
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