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CZEGO NIE MÓWI CI RZĄD POLSKI?

UWAGA!
w twojej okolicy
powstał maszt sieci 5G

STANOWISKO MINISTERSTWA 
ZDROWIA

12 kwiecień 2019

PARLAMENT EUROPEJSKI
MARZEC 2001

OŚWIADCZENIE MINISTER
RZĄDU BRUKSELI

JAK WALCZYĆ Z NIEUCZCIWYMI 
DZIAŁANIAMI OPERATORÓW 
TELEFONII KOMÓRKOWEJ ?

W odpowiedzi na pismo Pana Zbigniewa 
Gelzoka, prezesa zarządu Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektros-
każeniom „Prawo do Życia”, Ministerstwo 
Zdrowia przyznaje, że używanie telefonu 
przyczynia się do rozwoju nowotworu mózgu: 
(ZPŚ.078.69.2019.KZ)
„Jednoznacznie wykazano istotny wzrost 
ryzyka glejaka u długoletnich (> 10 lat) użytko-
wników telefonów komórkowych, zwłaszcza 
w położeniu ipsilateralnym (nowotwór po stro-
nie głowy po której najczęściej umieszczany 
jest telefon komórkowy).”

Oświadczenie w sprawie wdrażania sieci 5G, 
wydała Céline Fremault, minister rządu Bruk-
seli odpowiedzialna m.in. za jakość życia, śro-
dowiska i energię:
„Nie mogę z zadowoleniem powitać takiej 
technologii, jeśli standardy promieniowania, 
które muszą chronić obywatela, nie są przes-
trzegane”.
„Mieszkańcy Brukseli nie są królikami doświa-
dczalnymi, których zdrowie mogę sprzedać 
z zyskiem”.
Fremault określiła, że projekt pilotażowy 5G nie 
jest zgodny z belgijskimi standardami bezpiec-
zeństwa radiacyjnego, które w Brukseli są szc-
zególnie surowe i stwierdziła, że nie zamierza 
robić wyjątku.

„Fizjologiczne i środowiskowe skutki niejonizu-
jącego promieniowania elektromagnetycznego”:

„Szczególny niepokój i oburzenie wywołuje 
bezustanne napromieniowanie ludności przez 
stacje telefonii komórkowej, zwłaszcza te, 
zainstalowane w pobliżu domów mieszkalnych, 
szkół i szpitali. (...)

Środowisko życia ludności jest permanentnie 
skażone. Jest to stan nie do zaakceptowania, 
budzący poważne zastrzeżenia natury etycznej 
i jest sprzeczny z Prawami Człowieka. (...)

Ludzie ci nie mają dostępu do rzetelnej 
informacji i nie mają możliwości obrony. Są 
oni bezwolnym obiektem masowego ekspery-
mentu.„

OŚWIADCZENIE PREZESA 
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof 
Kwiatkowski, 26 kwietnia 2019 r. na konferencji 
w sejmie „Sieć 5G w Polsce - szanse i zagroże-
nia” oświadczył, że już 3 lata wcześniej NIK 
wskazywał na potrzebę zmian niedookreślonych 
przepisów prawa budowlanego, które wykor-
zystują firmy telekomunikacyjne zwiększając 
moc sygnału nawet 800% i montując doda-
tkowe anteny bez pozwoleń. Problemy te nie 
zostały usunięte do dziś.

Dla właściciela nieruchomości, jednym ze spo-
sobów na walkę z nieuczciwym działaniem 
operatorów telefonii komórkowej jest złożenie 
pozwu przeciwko gminie o zapłatę odszko-
dowania za obniżenie wartości nieruchomości 
w związku z powstałym w sąsiedztwie masztem 
operatora telekomunikacyjnego.
Innym rozwiązaniem są pozwy zbiorowe przeci-
wko firmom telekomunikacyjnym i pracownikom 
administracji.

NAJWIĘKSZY
EKSPERYMENT

W POLSCE
OD 1940 ROKU

Nie pozwól, aby twoje dziecko w nim uczestniczyło
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MUSISZ WIEDZIEĆ, REAGOWAĆ i BRONIĆ SIĘ !             

KONFERENCJA
„Sieć 5G w Polsce - szanse i 

zagrożenia”

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? NIEKORZYSTNE ZMIANY W RAMACH “MEGAUSTAWY”

USTAWA O ROZWOJU SIECI 5G NA 
NIEKORZYŚĆ SPOŁECZEŃSTWA

UWAGA! Strefa 
promieniowania PEM.

Czy wiesz, że 99% anten w Polsce jest niele-
galnie rozbudowywanych ?
Czy wiesz, że najbardziej narażone na promie-
niowanie PEM są dzieci, kobiety w ciąży i osoby 
starsze ?
Czy wiesz, że fale mi-
limetrowe, które wyko-
rzystuje sieć 5G, są 
falami o krótkim za-
sięgu, ale o znacznie 
większej mocy (częs-
totliwości). 
Z tego powodu maszty 
piątej generacji muszą 
być umieszczane 
w bliskiej odległości od 
siebie (75 - 150 m) ?
Czy wiesz, że  małe an-
teny 5G będą umieszc-
zane na lampach 
świetlnych wzdłuż ulic, 
w studzienkach kanalizacyjnych, czy też bocz-
nych elewacjach budynków ?
Czy wiesz, że we Francji w 2015 roku został 
wprowadzony zakaz stosowania połączenia 
WiFi w przedszkolach dla dzieci poniżej 3. roku 
życia, a w szkołach podstawowych stosowanie 
WiFi zostało ograniczone do minimum ?
Czy wiesz, że w Szwecji osoby elektrowrażliwe 
otrzymują renty ?

Wybrane zmiany jakie wprowadza Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw tzw. Nowelizacja Megaustawy:
1. 100-krotne podniesienie limitu ekspozycji na PEM oraz wprowadzenie nowych nieprzebadanych 

częstotliwości - sprzeczne z zapisami Konstytucji RP:  (prawo do życia, ochrony zdrowia, zakaz 
prowadzenia eksperymentów).

1 stycznia 2020 roku w Polsce zaczęły 
obowiązywać nowe normy PEM, czyli 
dopuszczalnego promieniowania pól elek-
tromagnetycznych. Są one znacznie wyższe 
niż poprzednie.
5G to piąta generacja technologii tele-
fonii komórkowej, która używa nowego 
pasma wysokich częstotliwości - na chwilę 
obecną do 71 GHz. Stacje operatorów tele-
fonii komórkowej z technologią 5G generują 
znacznie wyższe natężenie promieniowania 
PEM niż jego poprzednie wersje 4G, czy 3G.
Budowa masztów 5G w Polsce ruszyła całą 
parą i z dnia na dzień jest ich coraz więcej. 
Można spotkać nowo powstałe maszty 5G na 
terenie całej Polski, co budzi coraz większy 
niepokój Polskiego społeczeństwa.
Negatywne efekty zdrowotne niejonizującego 
promieniowania PEM zostały udokumen-
towane w tysiącach publikacji naukowych. 
Warto wymienić choćby oparty na przeglądzie 
ponad 2000 badań raport amerykańskiego 
Naval Medical Research Institute sprzed 50 
lat (1971), a współcześnie dwa raporty BioI-
nitiative (2007 i 2012), bazujące na analizie 
prawie 4000 badań.

Pomimo nacisku strony społecznej, która doma-
ga się uznania głosu polskich i zagranicznych 
profesorów, lekarzy oraz dokładnego przebada-
nia wpływu technologii 5G na ludzi i ekosystem, 
zanim ta technologia zostanie wdrożona, nie 
zastosowano zasady przezorności.
6 września 2019 r. podpisano ustawę o rozwoju 
sieci 5G w Polsce tzw. ustawę z dnia 30 sier-
pnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz 
niektórych innych ustaw, czyli rozwoju bezpr-
zewodowego Internetu szerokopasmowego 
nazywanego w skrócie 5G.
„Megaustawa” łagodzi prawo na rzecz przed-
siębiorstw telekomunikacyjnych, tym samym 
łamiąc zasady i prawa gwarantowane przez 
Konstytucję RP:
• zasady zrównoważonego rozwoju (Art. 5),
• godności osobistej (Art. 30),
• prawa do ochrony życia (Art. 38) i zdrowia (Art. 68),
• zakazu do nienaruszalności mieszkania (Art. 50),
• bezpieczeństwa ekologicznego i ochrony śro-

dowiska (Art. 74),
• ochrony praw 

konsumentów 
(Art. 76),

• prawa do włas-
ności (Art. 64, 143 
oraz 165),

• oraz obowiązku 
o dbałości o śro-
dowisko (Art. 86).

Jest to niezgodne 
z założeniami Na-
rodowego Progra-
mu Zdrowia, Zasa-
dą ostrożności wymienioną w art. 191 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

26 kwietnia 2019 r. odbyła się w pierwsza 
konferencja w sejmie pt. „Sieć 5G w Polsce - 
szanse i zagrożenia” (www.sejm.gov.pl), gdzie 
między innymi wypowiada się Pani Profesor 
Alicja Bortkiewicz z Państwowego Instytutu 
Medycyny Pracy w Łodzi. Instytut zajmuje się 
od wielu lat badaniem skutków biologicznych 
związanych z oddziaływaniem pól elektromag-
netycznych.
Pani Prof. Alicja Bortkiewicz w swojej  prezen-
tacji szeroko przedstawiła zmiany zachodzące 
w organizmach żywych pod wpływem pól elek-
tromagnetycznych, również częstotliwości 5G. 
Wynik jest jednoznaczny. Sieć 5G, fale mili-
metrowe wpływają na każdą komórkę żywą, 
niosąc za sobą skutki biologiczne, a za tym idą 
skutki zdrowotne. 
Między innymi: nowotwory, bezpłodność, poro-
nienia, uszkodzenia DNA, Alzheimer, autyzm, 

problemy z koncentracją, 
irytacja, zmiany emo-
cjonalne, zmniejszona 
funkcja pamięci, bóle 
głowy zakłócenia pracy 
rozruszników i implantów, 
problemy sercowo-naczy-
niowe i inne.
Negatywne skutki biolo-
giczne promieniowania 
elektromagnetycznego 
mają charakter kumu-
latywny i po dłuższym 

okresie ekspozycji niektóre z nich stają się 
nieodwracalne.

2. Stawianie nowych nadajników emitują-
cych promieniowanie elektromagnetyczne 
o wysokich zakresach częstotliwości 24h na 
dobę 365 dni w roku - w dowolnym miejscu, 
z pogwałceniem prawa wolności i prawa 
miejscowego.

3. Zniesienie wymogu pozwolenia na budowę 
stacji bazowej telefonii komórkowej.

4. Zniesienie zakazu stawiania stacji bazowych 
telefonii komórkowej w uzdrowiskach, Parkach 
Narodowych, Rezerwatach Przyrody.

5. Pozbawienie władz samorządowych możli-
wości decydowania o lokalizacji stacji 
bazowych telefonii komórkowych.

6. Całkowite pominięcie negatywnych biolo-
gicznych efektów pól elektromagnetycznych, 
w tym całkowicie nieprzebadanych fal mili-
metrowych 5G.

Jak NIE WIADOMO O CO CHODZI...

“FOLIARZE”
Film dokumentalny

OBEJRZYJ I SAM OCEŃ
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