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Zwracamy si~ do organu IV/adz gminnych z prosbCl 0 przyj~cie uchwaly w sprawie ochrony zdrowia mieszkancow gminy przed coraz wi~kszCl ekspozycjCl na sztuczne pola 
elektromagnetycme (dalej : PEM) 0 coraz szerszym zakresie cZE;:stattiwoScL 

W dnlu 25 stycznia 2020 r. odbyl si~ swiatowy dzien protestu (1) przeciw zwi~kszaniu ekspozycji ludnosci M promieniowanie rnikrofalowe, a ta kie przeciw 
eksperymentowaniu na ludziach z u±yciem nowych czt:statliwasci, tZIV. fal rni limetrowych, ktore b~dq stosowane w nowym standardzie tele fonii komorkowej, sled 5G. Nie ma 
jeszcze badari dotyczqcycn wplywu przewleklej ekspozycjl na promleniowanie, ktore b~dzie emitowane przez nadajniki / telefony w tym standardzie, na ludzlde zdrowle, a 
dotychczasowe badanla wskazu)q na duze prawdopodobienstwo, ze negatywne dla srodowiska I czlowieka skutki oddzialywania faf milimetrowych i PEM a Innych 
cz~stotllwosclach b~dq si~ sumowac. 
Tysqce niezaleinych badan naukowych (2) potwierdzaj<l.t ze niejonlzu)qce promieniowallie elektromagnetyczne jest szkodliwe dla ludzi i Srodowiska. Do udokumemowanych 
skutkow zdrowotnych naleiq: uszkodzenia DNA, nowotwor(, efekty neurologicznel neuropsychiatryczne (w tym choroba Alzhe/mera, autyzm, ADHD i zaburzenia zachowania u 
dzieCl ), wzrost z)awiska apoptozy (zaprogramowanej smlerCI komorkl), rozszczelnlenie bariery krew-mozg, problemy kardiologiczne, seres oksydacyjny/uszkodzenia 
spowodowane przez wofne rodniki, zaburzenia ukladu hormonalnego, bezplodnosc, poronienia, nadwrazliwosc elektromagnetyczna (elecerohypersensitlvity ~ EHS ) i wiele 
Innych. 
Technologla 5G spowoduje drastyczny wzrost ekspozycji na pola elektromagnetyczne, ktorej nie da si~ uniknqc. !stniejetca przy Swiatowej Organ/zacji Zdrowia (W HO) 
"'li~dzynarodowa Agencja dS. Badar'l nad Rakiem (IARC) zaklasyfikowala w 2011r. mi krofale stosowane w komunikacji bezprzewodoweJ j ako moiliwy czynnik rakotworczy dla 

dzi (grupa 2B) (3). Najnowsze badania eoidemiologiczne nad wyst~powaniem nowotworow glowy w zwiqzku z uzywanlem telefonow komorkowych potwierdzajq klasyfikaCJ~ 
,ARC. Wspierajet jq rowniei, a nawet wzmacniaja... wyniki olbrzym iego amerykariskiego programu toksykologicznego NTP (National Toxicology Program) ~ opublikowane takie 
na stronie Department of Health and Human Services rZqdu USA, odpowiedni ka naszego Ministerstwa Zdrowia (4). Fakt ten podkreslaj<t rowniei: autorzy ekspertyzy zleconej 
przez Ministerstwo Zdrow/a (5), ktora zostala zatajona przez rzi\d ai do momentu przeglosowallia przez Sejm tzw. megaustawy telekomunikacyjnej ( 5), ktora rna ulatwic 
operatorom wprowadzenie w Polsce SleCI 5G. 
W zwii\zku z opisanymi w publikacjach naukowych skutkami zdrowotnymi PEM uczeni 0 udokumentowanych os i i\gni~ciach naukowych w zakresle badan 
bioelektromagnetycznych domagaji\ Sl~ od 201 5 r. redukcji eksoozyCji na PEM (The EMF SCientist Appeal, 201S) P}. Stwierdza)q oni, ze waga dowodow opublikowanych w 
recenzowanych cZasopismach naukowych uzasadnia podj~cie wi;:kszych srodk6w ostroinoSci oraz wyraiaJi\ obaw~, ie ieh niezastosowanie moie doprowadzic do kryzysu 
zdrowla publicznego. Od 201 7 r. coraz szersze grono naukowcow i lekarzy apeluje 0 moratorium na wdrozenie nieprzebadanej sieci SG (The SG Appeal, 2017) ( 8). 
Jak ludzie i lnne organizmy zywe zareagujet na eksperyment, jakim jest de facto wprowadzenie SG, nikt nle jest w stanie dzis okreslic. Mimo to operatorzy jui uruchamiaji\ t~ 
technologi~, lub jej testy, w wielu polskich miastach. Fale milimetrowe wymagac b~di\ ogromnego zag~szczenia nadajnikow, ktore, zgodnie z wymogami technologii SG, b~det 
instalowane co 20-150 m na latarniach, slupach , przystankach i budynkach w calej gminie, w ciqgu najbliiszych kilku lat. 
Ponadto z dnlem 1 stycznia br. weszlo w iycie Rozporzetdzenie Ministra Zdrow/a (9) podnoszetce 100-krotnie dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych z zakresu 
mlkrofalowego w srodowisku (~0,1 W/m2 na 10 W! m2 dta g~stosCi mocy mikrofalowej; z 7 VIm na 61 VIm dla nat~zenia skladowej elektrycznej pola). Ministerstwo 
zlekcewaiylo przy tym opinie naukowcow przeciwnych zmianom z tilk In,,nych i n ~ty tu t6w naukowych j"k: Instytut Medycyny Prdcy, Centralny Instytut Ochrony Pracy, 
Wojskowy lnstytut Higieny i Epidemiologii, uczelni: Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Wroclawskiej i organizacji: Polskie Towarzystwo Badan Radiacyjnych (IO). 
Wczesniej, na mocy megaustawy, rozporzi\dzenie Z05talo przekazane z kompetencji Ministra Srodowiska do resortu zdrowia, gdyi Minister S:rodowiska Henryk Kowalczyk byl 
przeclwny zmianie normy bez uprzedniego przeprowadzenia badan (11) . Jui nie jest mlnistrem. 

Wladze wielu gmin w Polsce podj~ly uchwal~ I wyrazlly negatywne stanowisko wobec zmian wprowadzanych w rozporzi\dzeniu. Na calym swiecie rosnie opor wobec wdraiania 
bez konsultacjl ze spoleczenstwem nieprzebadanej technologil SG, w wielu krajach zachodnich obywateie i organizacje pozarZi\dowe pozywajq wladze centralne do setdu (I2). 
Minister rzi\du reglonu stolecznego Brukseli, Celine Fremault, zapowiedziala wstrzymanie wdrozenla SG stwierdzaji\c: " I'lieszkancy Brukseli nie Set krolikami doswladczalnyml, 
ktorych zdrowie mog~ sprzedac z zyskiem~ (13) . 
Opublikowany niedawno briefing Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (14) rownlei podkresla mozliwosc wystqpienia powainych zagroieri zdrowotnych 'N zwictzku z 
wprowadzeniem standardu SG (tekst w j~zyku polskim ). Ponadto firmy ubezpieczeniowe nie ubezpieczaj" od ewentualnych szkod wyniklych z oddzialywania PEM z uwagi na 
tysi<tce badan naukowych, ktore wykaza/y negatywne skutki biologlczne (1 5). NIK raportuje od Slat 0 nieprawidlowosciach w ochronie srodowiska (16). Osta tni raport NrK z 
maja 2019 r. ( 17) uwidocznil , ie nie si~ w tej mateni nie zmienilo i nadal nie ma naleiytej kontroli nad emisjq PEM do srodowiska. Wprowadzany przez I-linisterstwo Cyfryzacji 
system monitor ingu SI2PEM rowniez nie poprawi sytuacji, gdyi nie b~dzie monitorowal pomiarowo rzeczywistej wartosci PEM, lecz b~dz le poziom PEM dla !c:a~dego punktu 
wyliczal na podstawie niepelnych i nledokladnyeh danych z pomiarow i przy zastosowaniu modeli matematycznych, w ktorych niemoiliwe jest uwzgl~dnienie setek parametrow 
"ropagacji pol elektromag netycznych (18). W konsekwencji udost~pni a ne w tym systemie dane nie umoiliwiq kontroli nad rzeczywistym poziomem PEM w srodowisku. 

ukowcy ostrzegaji.\, ie po wejSciu rozporzetdzenia pomiary dopuszczalnych poziomow nie b~dq mozliwe do wykonania ( 19), a na nowe poziomy PEM nle s<\ przygotowane 
,Iplanty, rozruszniki serca i Inne urli\dzenia medyczne z gwarancji\ dzialania do 10 Vim (nowa norma: 61 Vim) I . 

Na naszym niebie pokaiq si~ dZlesiettki tYSi~CY nowych satelitow wykorzystywanych w tej technologli, zaklocajetc obserNacje astronomlCzne (20) i z'Ni~kszaji\c nat~ienie PEM 
w atmosferze. Apel 0 powstrzymanie technologii SG na Ziemi i w przestrzeni kosm icznej podpisalo jui prawie 200 tysi~cy o5Ob, w tym tysii\ce naukowcow i lekarzy (21). Na 
konlec naleiy zauwaiyc, ie I~cznosc przewodowa stanowi sprawdzonet i bezplecznq alternatyw~ dla komunikacji bezprzewodowe), na co wskazujq polscy i mi~dzynarOdowi 
eksperci. Polecamy chocby raport amerykariskiego specjalisty ds. technologii komun ikacji, dr Timothy Schoechle'a, ktory w oparciu 0 analiz~ dost~pnych technik przesylu 
danych potwierdzil niezaprzeczalnet wYiSZOSC 'etczy przewodowych nad komunikacj" bezprzewodowet tak pod wzglE:dem szybkosd przesylu danych, odpornosci na cyberataki, 
wydajnosci energetycznej, potencjalu rozwojowego w przyszlosd, jak I bezpieczeristwa dla ludzi i Srodowiska. Autor zaleca rowniei, by porzucic ide~ wdroienia sieci 5G i 
Internetu Rzeczy, poniewai nie potrzebujet Icn ani ludzle ani rynek ~ s<\ to tecnnologie zb~dne, promowane tylko dlatego, by generowac olbrzymie zyskl dla przemyslu 
bezprzewodowego (22). 

Wnosimy 0 to, aby w uchwale Rada Mlasta/Gminy: 

l. wyrazila swoje negatywne stanowlsko IVobec: 
a) . wielokrotnego z'Ni~kszenia od 1.1.2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkaric6w na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego; 
b}. wprowadzania standardu SG bez wczesniejszego zbadania IYplywu tej technologli na zdrowie mieszka rico lY i dzialanie implantow oraz bez wdroienia wlasciwego systemu 
momtoringu nat~i:enia PEM w Srodowisku. 
2. zaleciia, by: 
al. zdemontowano istniejetce sied Wi-Fi w szkolach tam, gdzie one istniej<t, i wykonano nowe instalacje sied komputerowych w oparciu wylctcZnie 0 potetczenia kablowe 
eternetowe betdi swiatlowodolYe. 
b) . nakazano przeii\czanie na lekcjach telefonow kom6rkowych w tryb samolotowy oraz zakazano ich uiywania na przerwach poza ceiami zwiqzanymi z informowaniem 
roozicow lub w celach alarmowych. 

Z.<\DAN1E 
3. zobowiqzala Sl;: do przeprowadzenia kampanii informacyjnych dla mieszkalicow nt . zagroieri zdrowotnych zwii\zanych z PEM (telefon komorkowy, witi I inne urzqdzenia 
'~z;)r!eWocowe) (pr:yklad zaleceri 'II ulotc~ CP,3CCWZH"lej prz~z :'-l'asto Kra'<ow ~23). 

Z powazaniem, 

W imieniu czlonkow (okolo 200 podmiotow) Koalicji Polska Wolna od 5G Komisja Steruji\ca i j ej doradcy w skladzie: 
dr Barbara Galdziriska-Calik, ekspert ds. p61 elektromagnetycznych 
d3r Jacek Nowak, em. pr.of. SW, niezaleiny naukowiec 
mgr Jadwiga lopata, EKOCENTRUM ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel) 
Sir Julian Rose, pisarz, rolnik, dyrektor Mi~dzynarodowej Koalicji dla Ochrony Pols!c:iej Wsi ~ICPPC 
mgr ini. Michal Gora, niezaleiny ekspert ds. pol elektromagnetycznych 
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W interesie publicznym wnosimy 0: 

1. przyj<;lcie przez Rad<;l Miasta/Gminy uchwaly w sprawie ochrony zdrowia mieszkaric6w 
przed elektroskazeniem. 

2. zObowiqzanie Burmi strzal W6jta/Przewodn iczqcego Rady do: 

a. ) wykonania Uchwaly; 

b.) opublikowania jej na stale na stronie internetowej UM/UG oraz na profilu Facebooka 
BurmistrzaIW6jta Gminy; 

c.) przekazania Uchwaly dyrektorom wszystkich szk61 i przedszkoli na terenie gminy; 

d.) przekazan ia Uchwaly wladzom powiatowym, wojew6dzkim i krajowym. 

Uzasadnienie 

Zwracamy si<;l do organu wladz gminnych z prosbq 0 przyj<;lcie uchwaly w sprawie ochrony 
zdrowia mieszkaric6w gminy przed coraz wi<;lkszq ekspozycjq na sztuczne po la 
elektromagnetyczne (dalej : PEM ) 0 coraz szerszym zakresie cZ<;lstotl iwosci. 

W dniu 25 stycznia 2020 r. odbyl si<;l swiatowy dzieri protestu (1) przeciw zwi<;lkszan iu 
ekspozycji ludnosci na promieniowanie mikrofalowe, a takze przeciw eksperymentowaniu 
na ludziach z uzyciem nowych cZ<;ls totliwosci, tzw. fal milimetrowych, kt6re b<;ldq stosowane 
w nowym standardzie telefonii kom6rkowej, sieci 5G. Nie ma jeszcze badari dotyczqcych 
wplywu przewleklej ekspozycji na promieniowanie, kt6re b<;ldzie emitowane przez nadajn iki 
i telefony w tym standardzie, na ludzkie zdrowie, a dotychczasowe badania wskazujq na 
duze prawdopodobieristwo, ze negatywne dla srodowiska i czlowieka skutki oddzialywania 
fal milimetrowych i PEM 0 innych CZ<;lstotliwosciach b<;ldq si<;l sumowac. 

Tysiqce niezaleznych badari naukowych (2) potwierdzajq, ze niejonizujqce promieniowanie 
elektromagnetyczne jest szkod liwe dla ludzi i srodowiska. Do udokumentowanych skutk6w 
zdrowotnych nalezq: uszkodzenia DNA, nowotwory, efekty neurologicznel 
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Wladze wielu gmin w Polsce podjElly uchwalEl i wyrazily negatywne stanowisko wobec zmian 
wprowadzanych w rozporzqdzeniu. 

Na calym swiecie rosn ie op6r wobec wdrazania bez konsultacji ze spoleczeristwem 
nieprzebadanej technologii SG, w wielu krajach zachodnich obywatele i organizacje 
pozarzqdowe pozywajq wladze centralne do sqdu (12). Minister rzqdu regionu stolecznego 
Brukseli , Celine Fremau lt, zapowiedziala wstrzymanie wdrozenia SG stwierdzajqc: 
"Mieszkaricy Brukseli nie Sq kr61ikami doswiadczalnymi , kt6rych zdrowie mogEl sprzedae z 
zyskiem" (13). 

0publikowany niedawno briefing Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (14) r6wniez 
podkresla mozliwose wystqpienia powaznych zagrozeri zdrowotnych w zwiqzku z 
wprowadzeniem standardu SG (tekst w iezyku polskim). 

Ponadto firmy ubezpieczeniowe nie ubezpieczajq od ewentualnych szk6d wyniklych z 
oddzialywania PEM z uwagi na tysiqce badari naukowych , kt6re wykazaly negatywne skutki 
biologiczne (1S). 

NIK raportuje od Slat 0 nieprawidlowosciach w ochron ie srodowiska (16). Ostatni raport NIK 
z maja 2019 r. (17) uwidocznil, ze nic siEl w tej materii nie zmienilo i nadal nie ma nalezylej 
kontrol i nad emisjq PEM do srodowiska. 

Wprowadzany przez Ministerstwo Cyfryzacji system monitoringu SI2PEM r6wniez nie 
poprawi sytuacji, gdyz nie bEldzie monitorowal pomiarowo rzeczywistej wartosci PEM , lecz 
bEldzie poziom PEM dla kazdego punktu wyliczal na podstawie niepelnych i niedokladnych 
danych z pomiar6w i przy zastosowaniu model i matematycznych, w kt6rych niemozliwe jest 
uwzglEldnienie setek parametr6w propagacj i p61 elektromagnetycznych (18). W 
konsekwencji udost~pniane w tym systemie dane nie umozliwiq kontroli nad rzeczywistym 
poziomem PEM w srodowisku. 

Naukowcy ostrzegajq, ze po wejsciu rozporzqdzenia pomiary dopuszczalnych poziom6w 
nie bEldq mozliwe do wykonania (19), a na nowe poziomy PEM nie Sq przygotowane 
implanty, rozruszniki serca i inne urzqdzenia medyczne z gwarancjq dzialania do 10 Vim 
(nowa norma: 61 Vim) '. 

Na naszym niebie pokazq si~ dziesiqtki tysiElcy nowych satelit6w wykorzystywanych w tej 
technologii , zakl6cajqc obserwacje astronomiczne (20) i zwi~kszajqc natElzenie PEM w 
atmosferze. Apel 0 powstrzymanie technologii SG na Ziemi i w przestrzeni kosmicznej 
podpisalo juz prawie 200 tysi~cy os6b, w tym tysiqce naukowc6w i lekarzy (21). 

Na koniec nalezy zauwazye, ze Iqcznose przewodowa stanowi sprawdzonq i bezpiecznq 
alternatyw~ dla komunikacj i bezprzewodowej, na co wskazujq ~ i mi~dzynarodowi 
eksperci. Polecamy choeby raport amerykariskiego specjal isty ds. technologii komunikacj i, 
dr Timothy Schoechle'a , kt6ry w oparciu 0 analizEl dostElpnych technik przesylu danych 
potwierdzil niezaprzeczalnq wyzszosc Iqczy przewodowych nad komunikacjq 
bezprzewodowq tak pod wzg lEldem szybkosci przesylu danych, odpornosci na cyberataki, 
wydajnosci energetycznej, potencjalu rozwojowego w przyszlosci, jak i bezpieczeristwa dla 
ludzi i srodowiska. Autor zaleca r6wniez, by porzucie ideEl wdrozenia sieci SG i Internetu 

1 Instytut Medycyny Pracy w l odzi "Oddziatywanie elektromagnetycznych fa l milimetrowych na zdrowie 
pracownik6w projektowanych sied 5G i populacji generalnef' . str. 74. 
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