
-15Strona 1 z 4 ( Starostwo Powiatow( to 

Kancelana 

2020 -03- 2 4 

i K- 000 .525.- 
podpis 	  ........ 

Sekretariat [Starostwo Powiatowe w Pultusku] 

Od: 	"Koalicja Polska Wolna od 50" <stop5gpl@grnail.com> 
Data: 	23 marca 2020 22:15 
Do: 	"undisclosed-recipients:" 
Dolgez: Petycja do groin ws. ochrony zdrowia przed elektroskazeniami.pdf 
Temat: PETYCJA Stop zagroteniu zdrowia i tycia 

W interesie publicznym wnosimy o: 

1. przyjecie przez Radg Miasta/Gminy uchwaly w sprawie ochrony zdrowia mieszkancow przed elektroskateniem. 
2. zobowitganie Burmistrza/ W6jta/Przewodnicz4cego Rady do: 
a.) wykonania Uchwaly; 
b.) opublikowania jej na stale na stronie internetowej UM/UG oraz na profilu Facebooka Burmistrza/Wejta Gminy; 
c.) przekazania Uchwaly dyrektorom wszystkich szkOl i przedszkoli na terenie gminy; 
d.) przekazania Uchwaly wladzom powiatowym, wojew6dzkim i krajowym. 

Uzasadnienie 

Zwracamy sig do organu wladz gminnych z progba o przyjgcie uchwaly w sprawie ochrony zdrowia mieszkancew gminy przed coraz wigksza 
ekspozycjq na sztuczne pola elektromagnetyczne (dalej: PEM) o coraz szerszym zakresie czestotliwoki. 

W dniu 25 stycznia 2020 r. odbyl sic gwiatowy dzien protestu (1) przeciw zwickszaniu ekspozycji ludnogci na promieniowanie mikrofalowe, a takze 
przeciw eksperymentowaniu na Iudziach z ukyciem nowych czestotliwoki, tzw. fal milimetrowych, ktore beds stosowane w nowym standardzie 
telefonii komorkowej, sieci 5G. Nie ma jeszcze badan dotyczacych wplywu przewleklej ekspozycji na promieniowanie, kt6re bgdzie emitowane przez 
nadajniki i telefony w tym standardzie, na ludzkie zdrowie, a dotychczasowe badania wskazujq na duke prawdopodobietistwo, ze negatywne dla 
grodowiska i czlowieka skutki oddzialywania fal milimetrowych i PEM o innych czgstotliwokiach beck sig sumowae. 
Tysiace niezaleznych badait naukowych (2) potwierdzaj4, ze niejonizujace promieniowanie elektromagnetyczne jest szkodliwe dla ludzi i grodowiska. 
Do udokumentowanych skutk6w zdrowotnych naleta: uszkodzenia DNA, nowotwory, efekty neurologiczne/ neuropsychiatlyczne (w tym choroba 
Alzheimera, autyzm, ADHD i zaburzenia zachowania u dzieci), wzrost zjawiska apoptozy (zaprogramowanej gmierci komorki), rozszczelnienie bariery 
krew-mozg, problemy kardiologiczne, stres oksydacyjny/uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki, zaburzenia ukladu hormonalnego, 
bezplodnoga, poronienia, nadwratliwoge elektromagnetyczna (electrohypersensitivity — EHS) i wiele innych. 
Technologia 5G spowoduje drastyczny wzrost ekspozycji na pola elektromagnetyczne, ktorej nie da sig uniknae. Istniejaca przy Swiatowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) Migdzynarodowa Agencja ds. Badati nad Rakiem (IARC) zaklasyfikowala w 2011r. mikrofale stosowane w komunikacji 
bezprzewodowej jako mozliwy czynnik rakotworczy dla ludzi (grupa 2B) (3). Najnowsze badania epidemiologiczne nad wystcpowaniem nowotworow 
glowy w zwiazku z ukywaniem telefonew komorkowych potwierdzajq klasyfikacjg IARC. Wspieraja ja rawniet, a nawet wzmacniaja, wyniki 
olbrzymiego amerykanskiego programu toksykologicznego NTP (National Toxicology Program) — opublikowane take na stronie Department of Health 
and Human Services rzuclu USA, odpowiednika naszego Ministerstwa Zdrowia (4). Fakt ten podkreglaja reowniet autorzy ekspertyzy zleconej przez 
Ministerstwo Zdrowia (5), kt6ra zostala zatajona przez rzad at do momentu przeglosowania przez Sejm tzw. megaustawy telekomunikacyjnej (6), Ictera 
ma ulatwie operatorom wprowadzenie w Polsce sieci 5G. 
W zwi4zku z opisanymi w publikacjach naukowych skutkami zdrowotnymi PEM uczeni o udokumentowanych osiagnigciach naukowych w zakresie 
badan bioelektromagnetycznych domagajq sig od 2015 r. redukcji ekspozycji na PEM (The EMF Scientist Appeal, 2015) (7). Stwierdzaja oni, 2e waga 
dowoclow opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych uzasadnia podjecie wigkszych grodkow ostroznogci oraz wyrataja obawg, ke ich 
niezastosowanie mote doprowadzio do kryzysu zdrowia publicznego. Od 2017 r. coraz szersze grono naukowc6w i lekarzy apeluje o moratorium na 
wdrokenie nieprzebadanej sieci 5G (The 5G Appeal, 2017) (8). 
Jak ludzie i inne organizmy kywe zareaguja na eksperyment, jakim jest de facto wprowadzenie 5G, nikt nie jest w stanie dzig okreglie. Mimo to 
operatorzy jut uruchamiaj4 tg technologic, lub jej testy, w wielu polskich miastach. Fale milimetrowe wymagae beck ogromnego zaggszczenia 
nadajnikow, Ictore, zgodnie z wymogami technologii 5G, bgcla instalowane co 20-150 m na latarniach, slupach, przystankach i budynkach w calej 
gminie, w clap najblikszych kilku lat. 
Ponadto z dniem 1 stycznia br. weszlo w tycie Rozporzadzenie Ministra Zdrowia (9) podnoszace 100-krotnie dopuszczalne poziomy p6I 
elektromagnetycznych z zakresu mikrofalowego w grodowisku (z 0,1 W/m2 na 10 W/m2 dla gestoSci mocy mikrofalowej; z 7 V/m na 61 V/m dla 
natgkenia skladowej elektrycznej pola). Ministerstwo zlekcewakylo przy tym opinie naukowcow przeciwnych zmianom z tak znanych instytutew 
naukowych jak: Instytut Medycyny Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, uczelni: Wojskowej 
Akademii Technicznej, Politechniki Wroclawskiej i organizacji: Polskie Towarzystwo Badaii Radiacyjnych (10). Wczegniej, na mocy megaustawy, 
rozporzadzenie zostalo przekazane z kompetencji Ministra Srodowiska do resortu zdrowia, gdyt Minister Srodowiska Henryk Kowalczyk byl przeciwny 
zmianie normy bez uprzedniego przeprowadzenia badan (11). Juk nie jest ministrem. 

Wladze wielu groin w Polsce podjgly uchwalg i wyrazily negatywne stanowisko wobec zmian wprowadzanych w rozporzadzeniu. Na calym gwiecie 
rognie opOr wobec wdrakania bez konsultacji ze spoleczenstwem nieprzebadanej technologii 5G, w wielu krajach zachodnich obywatele i organizacje 
pozarzadowe pozywajq wladze centralne do satin (12). Minister rzadu regionu stolecznego Brukseli, Celine Fremault, zapowiedziala wstrzymanie 
wdrotenia 5G stwierdzajac: „Mieszkaticy Brukseli nie sq krolikami dogwiadczalnymi, ktorych zdrowie mop sprzedad z zyskiem" (13). 
Opublikowany niedawno briefing Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (14) rewniek podkregla mokliwoge wystapienia powaknych zagroken 
zdrowotnych w zwiazku z wprowadzeniem standardu 5G (tekst w jczyku polskim). Ponadto firmy ubezpieczeniowe nie ubezpieczaja od ewentualnych 
szkOd wyniklych z oddzialywania PEM zuwagi na tysiace badan naukowych, ktOre wykazaly negatywne skutki biologic= (15). NIK raportuje od 5 lat 
o nieprawidlowogciach w ochronie grodowiska (16). Ostatni raport NIK z maja 2019 r. (17) uwidocznil, ke nic sig w tej materii nie zmienilo i nadal nie 
ma nalekytej kontroli nad emisjq PEM do grodowiska. Wprowadzany przez Ministerstwo Cyfryzacji system monitoringu SI2PEM rowniek nie poprawi 
sytuacji, gdy2 nie bgdzie monitorowal pomiarowo rzeczywistej wartogci PEM, lecz bgdzie poziom PEM dla kakdego punktu wyliczal na podstawie 
niepelnych i niedokladnych danych z pomiarow i przy zastosowaniu modeli matematycznych, w IctOrych niemotliwe jest uwzglcdnienie setek 
parametrOw propagacji p61 elektromagnetycznych (18). W konsekwencji udostgpniane w tym systemie dane nie umokliwia kontroli nad rzeczywistym 
poziomem PEM w grodowisku. Naukowcy ostrzegajq, ke po wejgciu rozporzadzenia pomiary dopuszczalnych poziom6w nie bcdq mokliwe do 
wykonania (19), a na nowe poziomy PEM nie sq przygotowane implanty, rozruszniki serca i inne urzadzenia medyczne z gwarancja dzialania do 10 V/m 
(nowa norma: 61 V/m) 1 . 
Na naszym niebie pokaka sic dziesiatki tysigcy nowych satelitow wykorzystywanych w tej technologii, zaklocajqc obserwacje astronomiczne (20) i 
zwickszajac natekenie PEM w atmosferze. Apel o powstrzymanie technologii 5G na Ziemi i w przestrzeni kosmicznej podpisalo jut prawie 200 tysigcy 
°set), w tym tysiace naukowc6w i lekarzy (21). Na koniec nalety zauwakyo, ke lacznoge przewodowa stanowi sprawdzonq i bezpiecznq altematywc dla 
komunikacji bezprzewodowej, na co wskazujq polscy i migdzynarodowi eksperci. Polecamy choeby raport amerykanskiego specjalisty ds. technologii 
komunikacji, dr Timothy Schoechle'a, Ictory w oparciu o analizg dostepnych technik przesylu danych potwierdzil niezaprzeczaIng wykszoga laczy 
przewodowych nad komunikacja bezprzewodowq tak pod wzglgdem szybkoSci przesylu danych, odpornoSci na cyberataki, vvydajnogci energetycznej, 
potencjalu rozwojowego w przyszlogci, jak i bezpieczenstwa dla ludzi i grodowiska. Autor zaleca rownie±, by porzucie idee wdrozenia sieci 5G i 
Internetu Rzeczy, poniewaz nie potrzebuja ich ani ludzie ani rynek — sit to technologie zbgdne, promowane tylko dlatego, by generowad olbrzymie zyski 
dla przemyslu bezprzewodowego (22). 
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Wnosimy o to, aby w uchwale Rada Miasta/Gminy: 

1. wyrazila swoje negatywne stanowisko wobec: 
a). wielokrotnego zwigkszenia od 1.1.2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkancOw na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego; 
b). wprowadzania standardu 5G bez wczegniejszego zbadania wplywu tej technologii na zdrowie mieszkancow i dzialanie implantOw oraz bez wdrozenia 
wlaSciwego systemu monitoringu natgienia PEM w Srodowisku. 
2. zalecila, by: 
a). zdemontowano istniejace sieci Wi-Fi w szkolach tam, gdzie one istniejq, i wykonano nowe instalacje sieci komputerowych w oparciu wylacznie o 
polaczenia kablowe eternetowe ha& swiatlowodowe. 
b). nakazano przelqczanie na lekcjach telefonow komorkowych w tryb samolotowy oraz zakazano ich uzywania na przerwach poza celami zwiazanymi z 
informowaniem rodzicow lub w celach alarmowych. 

ZADANIE 
3. zobowiazala sig do przeprowadzenia kampanii informacyjnych dla mieszkandow nt. zagroien zdrowotnych zwiazanych z PEM (telefon komOrkowy, 
wifi i inne urzadzenia bezprzewodowe) (przyklad zaleceri w ulotce opracowanej przez Miasto Krakow (23). 

Z powarnniem, 
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10. Polskie Towarzystwo Badati Radiacyjnych im. Marii Sklodowskiej-Curie „Opinia dotyczcica limit6w pola elektromagnetycznego zakresu 
radiofalowego ustanowionych rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziom6w p61 
elektromagnetycznych w Srodowisku" 
httn://vtbr.org.pl/index.nhp/com-vhocagallety-categories/komisia-ds-problemowbioelektromagnetycznych/oviniekomisii.html?   
fbclid=lwAR103cBnLgV0pw4vdifinAvlsvCDndBC3mydsXvU3FefIXpl2QFfG3OnC8tE  

11. Uwagi Ministra Srodowiska do projektu megaustawy telekomunikaCyjnej (MS uwagi.pdt) 
httos://mc.bittgov.pl/proiektv-akt%C3%B3w-prawnych-mc/oroiekt-ustawv-o-zmianieustawy-o-wspieraniu-rozwoiu-us%CP/082ug-i-sieci-
telekomunikacyjnych-orazniekt%C3%B3rych-innychustaw.html?   
fbclid=lwARIMNocrYlecbvt6H9P400FzxFg6lynPonvdboURYA rv9J 401C luZLJEzU)  

12. Sprawy sadowe i inne dzialania podejmowane w krajach zachodnich: 

USA Erin Brockovich Law Firm Joins Citizens' Lawsuit Against 5G and Wireless Radiation 
httus://www.activistnost.com/2019/10/erin-brockovich-lavv-firm-ioins-citizens-lawsuitagainst-5g-and-wireless-radiation.html?  
fbclid=IwAROXIsoXsPcePAsBebPNAD3G2xbhTV8v-S4cmuMG,p0MG0xKmwAC -v7uAg  

Robert Kennedy, Jr. Assembles Legal Team to Sue FCC over Wireless Health Guidelines 
httos://childrenshealthdefense.org/news/robert-kennedv-ir-assembles-legal-team-tosue-fcc-over-wireless-healthguidelines/?   
fbclid=IwAR3v1i1gFSV7SzJ5kOdAhxkeRvwruo3uvuYeTTiGvhPIREIU9t1BZss4R0 7 

EHT Takes Historic Legal Action Against The FCC 
https://ehtrustorg/ehtlegalaction-againstfcconhealtheffectsofcellahones/   

USA: T-Mobile anuluje instalacjg 5G w calym kraju. Przyczyna pietnaScie stanowych pozwow sadowych przeciwko szybkiemu 
polaczeniu httns://forumemiot.wordnress.com/2019/09/03/usa-t-mobile-anuluje-instalacie-5g-wcalvm-kraiu-przyczyna-pieMascie-stanowych-pozwow-
sadowych-mzeciwkoszvbkimu-polaczeniu/  

KANADA Apropos de l'Action Judiciaire contre la 50 
httn://www.action5g.orW?fbclid=lwAROmHlekEm8AsAZXExMieTnz3 pMbtqr3OYsHunoSTEMOT-C 3oEaZ14GEI  

AUSTRALIA Something potentially BIG is brewing down-under for the 5G — A class action lawsuit 
httns://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2018/07/30/something-potentiallybig-is-brewina-down-under-for-the-5g-a-class-actionlawsuit/?   
fbcl id=lwAR2DUSp7IwJHEDaNzDWLJeVMZbLAq67R1x8gk7v8P4MciEwIwptB4LZiq8A  

Top Tasmanian barrister Raymond Broomhall is speaking at events around Australia using his expertise in the legal system to help us prepare an action 
plan. httns://www.wesavnoto5ginaustralia.cotn/ravmond-broomhallaction?  
fbclid=lwAR0z0ePUvdB8dkCnbrKoGdwkP8o6Y i7644kbXlmvdBffiGZ7SVs8vtLyk  

DANIA Danish Citizens Are Suing the Danish State Over Forced 5G Installation 
https://www.activistpost.com/2019/10/danish-citizens-are-suing-the-danish-stateover-forced-5ginstallation.html?   
utm source=Activist+Post+Subscribers&utm medium=email&utm campaign=69b4e183cdRSS EMAIL CAMPAIGN&utm content=Yah00% 
21+Mail&utrn term=0 b0c7fb76bd69b4e183cd388165117&fbclid=lwAR311JmX30ibcxZ6EqUfiPMaUFIBLDuECAt9avRxa 6Ya7eOvPDnUzkuJJPO 

FRANCJA French associations bring battle against 50 to supreme court 
https://www.telecomnaver.corri/news/french-associations-bring-battle-against-5g-tosupreme-court-1324815?   
fbclid=lwAR31R2a ZZv3SnMJwP1o7Ordfdijy9r,F5 2sAct OiOVngOK7FzcRkxLpXr9k  

HOLANDIA Powodztwo w sprawie odpowiedzialnoSci cywilnej przeciwko duzemu sukcesowi 50: miliardy roszczen wobec firm telekomunikacyjnych 
httns://www.earth-matters.n1/11/14660/verborgen-nieuws/aansmakeliikheidsactietegen-5a-groot-succes-miliardenclaim-tegen-telecombedrijven.html 8 
International 

Actions To Halt And Delay 5G 
https://ehtrustorg/international-actions-to-halt-and-delay5  Ofbclid=lwAR3 fKB1 VR JJcuL 1NveGC 1 RiXOCEtBzvniGuK7EFLfaicW87zR6uWxc4GI 

Slovenia government delays decision on 50 licences 
httns://www.telecompaper.com/news/slovenia-govemment-delays-decision-on-5glicences--1329243?   
fbclid=lwAR3LtKIcMU4eYe2WKdNeg8JTOuovMwSwp5OwtMethWetNYPICAOCx-fGJVA  

Brussels halts 50 plans over radiation rules 
https://www.fiercewireless.com/5g/brussels-halts-5g-plans-over-radiation-rules   

Switzerland halts rollout of 5G over health concerns (February 2020) 
https://www.ft.com/content/848c5b44-4d7a-llea-95a0-43d18ec715f5?   
fbclid=lwAROzcYFPZV3WvP2ryleIdobt4NtIgIgWj810EJpjb9XC5ZZyW5RdOftlyA4  

13. Radiation concerns halt Brussels 5G development, for now 
https://www.brusselstimes.com/brussels/55052/radiation-concems-halt-brussels-5gfor-now/  

14. "Skutki bezprzewodowej lacznoki 50 dla zdrowia ludzkiego"- Briefing Biura Analiz Parlamentu Europejskiego 
httns://www.euronarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS  BRI(2020)646172 PL.pdf 

15. Raport Lloyd's of London (2010) 
https://www.11ovds.comt—/media/llovds/reports/emerging-risk-reports/emf-finalnovember-2010.pdf 

Raport Swiss Re (2019) 
httros://www.swissre.com/institute/research/sonar/sonar2019.html   

16. MK o stacjach bazowych telefonii komorkowej (2015) 
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-stacjach-bazowych-telefoniikomorkoweihtml  

17. Kontroli nie ma, promienie harcuja (2019) 
https://vvvvw.nik.gov.pl/aktualnosci/kontroli-nie-ma-promienieharcuia.html?   

2020-03-24 



bStrona 4 z 4 

fbclid=lwAR1PflWv02q1DFyyLCyUCteo2IZSZC2ex4f8oRio046RwKcagTh-V1v4Ek 

18. „Megaustawa 5G — Czy to Ksiega rzeczywiicie jest Biala?", niezalezna ekspertyza Instytutu Spraw Obywatelskich 
https://inspro.org.pl/polecamv/ekspertvza-megaustawa-5g/  

19. Prof. dr hab. Stanislaw Szmigielski, WAT, Warszawa, Sejm 2019.12.20 
htms://www.voutube.com/watch?v=d10104ej1-49   

20. Apel Astronomow "Safeguarding the Astronomical Sky" 
https://astronomersappeal.wordpress.com/?fbclid=lwAR12nkuKvo7mSRoMvIr3omi77dWEGRgeTRTmm7AfROr9rL5ILXi26o0  MKO 

21. Apel o powstrzymanie technologii 50 na Ziemi i w przestrzeni kosmicznej 
https://www.5uspaceappeal.org/the-appeal   

22. Timothy Schoechle "Re-Inventing Wires: The Future of Landlines and Networks" (raport) 
http://electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2018/05/Wires.pdf  

Streszczenie w jgzyku polskim: Kto skorzysta na uruchomieniu sieci 50? 0 wykszoSci sieci przewodowych (raport) 
http://stop5g.com.pl/kto-skorzysta-z-uruchomienia-sieci-5g-o-wyzszosci-sie,ciprzewodowych-raport/?fbclid—IwAR3XcuGOGo8B5-
Hctv5KZEir2A9sDhB47if2 OZ I V9VKIRd6hTMUidNGRY 

23. „Pola elektromagnetyczne. Informacje dla mieszkancow (ulotka Miasta Krak6w) 
https://dialogspolecznv.krakow.pl/wpcontent/uploads/2017/03/ulotka  PEM 2018 wersia-druk pdf 

2020-03-24 



PETYCJA 

Stop zagroieniu zdrowia i iycia 

W interesie publicznym wnosimy o: 

1. przyjpcie przez Rade Miasta/Gminy uchwaty w sprawie ochrony zdrowia mieszkancow 
przed elektroskaZeniem. 

2. zobowiqzanie Burmistrza/ Wojta/Przewodniczqcego Rady do: 

a.) wykonania Uchwaly; 

b.) opublikowania jej na state na stronie internetowej UM/UG oraz na profilu Facebooka 
Burmistrza/Wojta Gminy; 

c.) przekazania Uchwaly dyrektorom wszystkich szkof i przedszkoli na terenie gminy; 

d.) przekazania Uchwaly wiadzom powiatowym, wojewodzkim i krajowym. 

Uzasadnienie 

Zwracamy sip do organu wfadz gminnych z prothq o przyjecie uchwaty w sprawie ochrony 
zdrowia mieszkaricow gminy przed coraz wiekszq ekspozycjq na sztuczne pola 
elektromagnetyczne (dalej: PEM) o coraz szerszym zakresie czestotliwo§ci. 

W dniu 25 stycznia 2020 r. odbyl sip §wiatowy dzien protestu (1) przeciw zwiekszaniu 
ekspozycji ludnoSci na promieniowanie mikrofalowe, a take przeciw eksperymentowaniu 
na ludziach z uZyciem nowych czpstotliwo§ci, tzw. fal milimetrowych, ktore bedq.  stosowane 
w nowym standardzie telefonii komOrkowej, sieci 5G. Nie ma jeszcze (Dada') dotyczqcych 
wplywu przewlekiej ekspozycji na promieniowanie, ktore bpdzie emitowane przez nadajniki 
i telefony w tym standardzie, na ludzkie zdrowie, a dotychczasowe badania wskazujq na 
dune prawdopodobiehstwo, Ze negatywne dia §rodowiska i czlowieka skutki oddzialywania 
fal milimetrowych i PEM o innych czpstotliwo§ciach 1304 sip sumowad. 

Tysiqce niezaleZnych badah naukowych (2) potwierdzajg, ±e niejonizujgce promieniowanie 
elektromagnetyczne jest szkodliwe dia Iudzi i §rodowiska. Do udokumentowanych skutkOw 
zdrowotnych nale2q: uszkodzenia DNA, nowotwory, efekty neurologiczne/ 
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neuropsychiatryczne (w tym choroba Alzheimera, autyzm, ADHD i zaburzenia zachowania 
u dzieci), wzrost zjawiska apoptozy (zaprogramowanej smierci komOrki), rozszczelnienie 
bariery krew-mozg, problemy kardiologiczne, stres oksydacyjny/uszkodzenia spowodowane 
przez wolne rodniki, zaburzenia uktadu hormonalnego, bezplodno§6, poronienia, 
nadwra±liwok elektromagnetyczna (electrohypersensitivity — EHS) i wiele innych. 

Technologia 5G spowoduje drastyczny wzrost ekspozycji na pola elektromagnetyczne, 
ktOrej nie da sip uniknqa. 

Istniejqca przy 8wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) Mipdzynarodowa Agencja ds. Badah 
nad Rakiem (IARC) zaklasyfikowata w 2011r. mikrofale stosowane w komunikacji 
bezprzewodowej jako mo±liwy czynnik rakotworczy dla ludzi (grupa 2B) (3). Najnowsze 
badania epidemiologiczne nad wystppowaniem nowotwor6w glowy w zwiqzku z u±ywaniem 
telefonOw komorkowych potwierdzajq klasyfikacjp IARC. Wspierajq jq rownie2, a nawet 
wzmacniajq, wyniki olbrzymiego amerykariskiego programu toksykologicznego NTP 
(National Toxicology Program) — opublikowane tak2e na stronie Department of Health and 
Human Services rzqdu USA, odpowiednika naszego Ministerstwa Zdrowia (4). Fakt ten 
podkrelajq rownie2 autorzy ekspertyzy zleconej przez Ministerstwo Zdrowia (5), ktora 
zostata zatajona przez rzqd a2 do momentu przegtosowania przez Sejm tzw. megaustawy 
telekomunikacyjnej (6), ktora ma utatwie operatorom wprowadzenie w Polsce sieci 5G. 

W zwiqzku z opisanymi w publikacjach naukowych skutkami zdrowotnymi PEM uczeni o 
udokumentowanych osiqgnipciach naukowych w zakresie badari bioelektromagnetycznych 
domagajq sip od 2015 r. redukcji ekspozycji na PEM (The EMF Scientist Appeal, 2015) (7). 
Stwierdzajq oni, ±e waga dowodow opublikowanych w recenzowanych czasopismach 
naukowych uzasadnia podjpcie wiekszych erodkow ostro2no§ci oraz wyra2ajq obawp, 2e 
ich niezastosowanie mote doprowadzie do kryzysu zdrowia publicznego. Od 2017 r. coraz 
szersze grono naukowc6w i lekarzy apeluje o moratorium na wdrozenie nieprzebadanej 
sieci 5G (The 5G Appeal, 2017) (8). 

Jak ludzie i inne organizmy 2ywe zareagujq na eksperyment, jakim jest de facto 
wprowadzenie 5G, nikt nie jest w stanie dzis okreSlia. Mimo to operatorzy jut uruchamiajq 
tp technologip, lub jej testy, w wielu poiskich miastach. 

Fale milimetrowe wymagae bedq ogromnego zageszczenia nadajnikow, ktore, zgodnie z 
wymogami technologii 5G, bpdq instalowane co 20-150 m na latarniach, stupach, 
przystankach i budynkach w catej gminie, w ciqgu najbli2szych kilku lat. 

Ponadto z dniem 1 stycznia br. weszto w 2ycie Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia (9) 
podnoszqce 100-krotnie dopuszczalne poziomy pOl elektromagnetycznych z zakresu 
mikrofalowego w Srodowisku (z 0,1 W/m2 na 10 W/m2 dla gestoki mocy mikrofalowej; z 7 
V/m na 61 V/m dla natp±enia sktadowej elektrycznej pola). Ministerstwo zlekcewa2ylo przy 
tym opinie naukowc6w przeciwnych zmianom z tak znanych instytutow naukowych jak: 
Instytut Medycyny Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Wojskowy Instytut Higieny i 
Epidemiologii, uczelni: Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Wroctawskiej i 
organizacji: Polskie Towarzystwo Badan Radiacyjnych (10). 

Wczeniej, na mocy megaustawy, rozporzqdzenie zostato przekazane z kompetencji 
Ministra Srodowiska do resortu zdrowia, gdy± Minister Srodowiska Henryk Kowalczyk byt 
przeciwny zmianie normy bez uprzedniego przeprowadzenia badaii (11). Ju2 nie jest 
min istrem. 
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Wfadze wielu gmin w Polsce podjcly uchwale i wyrazify negatywne stanowisko wobec zmian 
wprowadzanych w rozporzedzeniu. 

Na cafym ewiecie roenie op6r wobec wdra±ania bez konsultacji ze spofeczenstwem 
nieprzebadanej technologii 5G, w wielu krajach zachodnich obywatele i organizacje 
pozarzadowe pozywajq wfadze centralne do sedu (12). Minister rzadu regionu stofecznego 
Brukseli, Celine Fremault, zapowiedziala wstrzymanie wdro±enia 5G stwierdzajec: 
„Mieszkancy Brukseli nie se krOlikami doewiadczalnymi, ktOrych zdrowie mogc sprzedad z 
zyskiem" (13). 

Opublikowany niedawno briefing Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (14) rownie± 
podkreela mo±liwoeki: wystapienia powaznych zagro±en zdrowotnych w zwiazku z 
wprowadzeniem standardu 5G (tekst w lezyku polskim). 

Ponadto firmy ubezpieczeniowe nie ubezpieczajq od ewentualnych szkod wynikfych z 
oddziatywania PEM z uwagi na tysiece badari naukowych, ktore wykazafy negatywne skutki 
biologiczne (15). 

NIK raportuje od 5 lat o nieprawidlowoeciach w ochronie erodowiska (16). Ostatni report NIK 
z maja 2019 r. (17) uwidocznif, ze nic sic w tej materii nie zmienifo i nadal nie ma nale2ytej 
kontroli nad emisje PEM do trodowiska. 

Wprowadzany przez Ministerstwo Cyfryzacji system monitoringu SI2PEM rOwniet nie 
poprawi sytuacji, gdy± nie bedzie rnonitorowaf pomiarowo rzeczywistej wartoki PEM, lecz 
bcdzie poziom PEM dia ka±dego punktu wyliczaf na podstawie niepefnych i niedokfadnych 
danych z ponliarOw i przy zastosowaniu modeli matematycznych, w kt6rych niemo±liwe jest 
uwzglcdnienie setek parametrOw propagacji p6I elektromagnetycznych (18). W 
konsekwencji udostepniane w tym systemie dane nie umo±liwie kontroli nad rzeczywistym 
poziomem PEM w erodowisku. 

Naukowcy ostrzegajq, 2e po wejeciu rozporzedzenia pomiary dopuszczalnych poziomow 
nie bcde mo±liwe do wykonania (19), a na nowe poziomy PEM nie sq przygotowane 
implanty, rozruszniki serca i inne urzedzenia medyczne z gwarancje dzialania do 10 V/m 
(nowa norma: 61 V/m)1. 

Na naszym niebie poka±a sic dziesiatki tysiecy nowych satelitow wykorzystywanych w tej 
technologii, zakfOcajac obserwacje astronomiczne (20) i zwickszajac natc±enie PEM w 
atmosferze. Apel o powstrzymanie technologii 5G na Ziemi i w przestrzeni kosmicznei 
podpisalo jut prawie 200 tysiecy osob, w tym tysiace naukowc6w i Iekarzy (21). 

Na koniec nale2y zauwa±yo, ze lecznok przewodowa stanowi sprawdzone i bezpiecznq 
alternatyvve dia komunikacji bezprzewodowej, na co wskazujq poiscy i micdzynarodowi 
eksperci. Polecamy choeby raport amerykanskiego specjalisty ds. technologii komunikacji, 
dr Timothy Schoechle'a, ktory w oparciu o analizc dostcpnych technik przesyfu danych 
potwierdzit niezaprzeczalnq wy±szok faczy przewodowych nad komunikacjq 
bezprzewodowq tak pod wzglcdem szybkoeci przesylu danych, odpornoeci na cyberataki, 
wydajnoeci energetycznej, potencjalu rozwojowego w przyszfoeci, jak i bezpieczeristwa dia 
Iudzi i erodowiska. Autor zaleca rOwnie±, by porzucie ides wdro±enia sieci 5G i Internetu 

1  Instytut Medycyny Pracy w t.odzi „Oddziatywanie elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie 
pracownikow projektowanych sieci 5G i populacji generalnej", str. 74. 
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Rzeczy, poniewa2 nie potrzebuja ich ani ludzie ani rynek — sq to technologie zbcdne, 
promowane tylko diatego, by generowa6 olbrzymie zyski dia przemystu bezprzewodowego 
(22). 

Wnosimy o to, aby w uchwale Rada Miasta/Gminy: 

1. wyrazita swoje negatywne stanowisko wobec: 

a). wielokrotnego zwickszenia od 1.1.2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji 
mieszkancow na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego; 

b). wprowadzania standardu 5G bez wczeniejszego zbadania wptywu tej technologii 
na zdrowie mieszkaricOw i dzialanie implantow oraz bez wdro2enia wiakiwego 
systemu monitoringu natc2enia PEM w §rodowisku. 

2. zalecita, by: 

a). zdemontowano istniejace sieci Wi-Fi w szkolach tam, gdzie one istnieja, i wykonano 
nowe instalacje sieci komputerowych w oparciu wylacznie o potaczenia kablowe 
eternetowe bqd2 swiattowodowe. 

b). nakazano przetaczanie na Iekcjach telefonOw komorkowych w tryb samolotowy oraz 
zakazano ich uzywania na przerwach poza celami zwiazanymi z informowaniem 
rodzic6w lub w celach alarmowych. 

ZinpANIE 

3. zobowiazata sic do przeprowadzenia kampanii informacyjnych dia mieszkaricOw nt. 
zagro2eri zdrowotnych zwiazanych z PEM (telefon komOrkowy, wifi i inne urzadzenia 
bezprzewodowe) (przyklad zaleceri w ulotce opracowanej przez Miasto Krakow (23). 

Z powa2aniem, 
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