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PETYCJA Stop zagro2eniu zdrowia i
Petycja do gmin ws. ochrony zdrowia pzed PLYN LO

W interesie publicznym wnosimy o:

1. przyjgcie przez Radq Miasta/Gminy uchwaly w sprawie ochrony zdrowia
elektroska2eniem.
2. zobowiqzanie Burmistrza/ W6jta/PrzewodniczEcego Rady do:
a.) wykonania Uchwaty;
b.) opublikowania jej na state na stronie internetowej UM/UG otaz na profilu Facebooka
BurmistrzaM6jta Gminy;

,-c.) przekazania Uchwaly dyrektorom wszystkich szkol i przedszkoli na terenie gminy;
d.) przekazania Uchwaty wladzom powiatowym, wojew6dzkim i krajowym.

Uzasadnienie

Zwracamy siQ do organu wladz gminnych z proSbq o przyjqcie uchwaty w sprawie ochrony
zdrowia mieszkaric6w gminy przed coraz wigkszq ekspozycjq na sztuczne pola
elektromagnetyczne (dalej: PEM) o coraz szerszym zakresie czgstotliwo5ci.

W dniu 25 stycznia 2020 r. odbyl sig Swiatowy dzieh protestu (1) przeciw zwiqkszaniu ekspozycji
ludno6ci na promieniowanie mikrofalowe, a takze pzeciw eksperymentowaniu na ludziach z
u2yciem nowych czqstotliwo6ci, tzw. fal milimetrowych, kt6re bqdq stosowane w nowym
standardzie telefonii kom6rkowej, sieci 5G. Nie ma jeszcze badai dotyczqcych wplywu
przewleklej ekspozycji na promieniowanie, kt6re bqdzie emitowane ptzez nadajniki i telefony w
tym standardzie, na ludzkie zdrowie, a dotychczasowe badania wskazujq na du2e
prawdopodobieistwo, 2e negatywne dla Srodowiska i czlowieka skutki oddziah/wania fal

"^nilimetrowych i PEM o innych czqstotliwoSciach bqdq siq sumowa6.
Tysiqce niezale2nych badart naukowych (2) potwierdzdq, ze niejonizujqce promieniowanie
elektromagnetyczne jest szkodliwe dla ludzi i Srodowiska. Do udokumentowanych skutk6w
zdrowotnych nale2q: uszkodzenia DNA, nowotwory, efekty neurologiczne/ neuropsychiatryczne (w
tym choroba Alzheimera, autyzm, ADHD i zaburzenia zachowania u dzieci), wzrost zjawiska
apoptozy (zaprogramowanej Smierci kom6rki), rozszczelnienie bariery krew-m6zg, problemy
kardiologiczne, stres oksydacyjny/uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki, zaburzenia
ukladu hormonalnego, bezplodnoS6, poronienia, nadwra2liwo66 elektromagnetyczna
(electrohypersensitivity - EHS) i wiele innych.
Technologia 5G spowoduje drastyczny wzrost ekspozycji na pola elektromagnetyczne, kt6rej nie
da siq uniknq6. lstniejqca przy Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) Migdzynarodowa Agencja
ds. Badai nad Rakiem (IARC) zaklasyfikowala w 2011r. mikrofale stosowane w komunikacji
bezprzewodowej jako mo2liwy czynnik rakotw6rczy dla ludzi (grupa 28) (3). Najnowsze badania
epidemiologiczne nad wystqpowaniem nowotwor6w glowy w ztuiqzku z u2ywaniem telefon6w
kom6rkowych potwierdzajq klasyfikacjg IARC. Wspierajq jq r6wnie2, a nawet wzmacniajq, wyniki
olbrzymiego amerykahskiego programu toksykologicznego NTP (National Toxicology Program) -
opublikowane takze na stronie Department of Health and Human Services rzqdu USA,
odpowiednika naszego Ministerstwa Zdrowia (4). Fakt ten podkreSlajq r6wnie2 autozy ekspertyzy
zleconej przez Ministerstwo Zdrowia (5), kt6ra zostala zatajona ptzez rzqd a2 do momentu
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przeglosowania przez Sejm tzw. megaustawy telekomunikacyjnej (6), kt6ra ma ulatwi6
operatorom wprowadzenie w Polsce sieci 5G.
W zwiqzku z opisanymi w publikacjach naukowych skutkami zdrowotnymi pEM uczeni o
udokumentowanych osiqgnieciach naukowych w zakresie badah bioelektromagnetycznych
domagajq sig od 2015 r. redukcji ekspozycji na PEM (The EMF Scientist Appeat, 2015) (7).
Stwierdzajq oni,2e waga dowod6w opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych
uzasadnia podjecie wigkszych Srodk6w ostrozno6ci oraz wyrazaje obawe, ze ich niezastosowanie
moze doprowadzid do kryzysu zdrowia publicznego. Od 2017 t. cotaz szersze grono naukowc6w i
lekazy apeluje o moratorium na wdrozenie nieprzebadanej sieci 5c (The SG Appeal, 2017) (8).
Jak ludzie i inne organizmy zywe zareagujq na eksperyment, jakim jest de facto wprowadzenie
5G, nikt nie jest w stanie dzi6 okre6lie. Mimo to operatozy juZ uruchamiaja te technologig, lub jej
testy, w wielu polskich miastach. Fale milimetrowe wymagaC bqdE ogromnego zageszczenia
nadajnik6w, kt6re, zgodnie z wymogami technologii 5c, bedq instalowane co 2O-.lSO m na
latarniach, slupach, pzystankach i budynkach w cale.igm,nie, w ciqgu najbtizszych kilku tat.
Ponadto z dniem 1 stycznia br. weszlo w zycie Rozpozqdzenie Ministra Zdrowia (9) podnoszqce
1oo-krotnie dopuszczalne poziomy p6l elektromagnetycznych z zakresu mikrofalowego w
Srodowisku (z0,1Wlm2na 10 W/m2 dla gqsto6ci mocy mikrofalowej; z7Vlmna61 V/m dla
natezenia sk+adowej elektrycznej pola). Ministerstwo zlekcewazylo pzy tym opinie naukowc6w
pzeciwnych zmianom z tak znanych instytut6w naukowych jak: lnsMut Medycyny pracy,
Centralny lnstllut Ochrony Pracy, Wojskowy lnsq/tut Higieny i Epidemiologii, uczelni: Wojskowej !.
Akademii Technicznej, Politechniki Wroclawskiej iorganizacji: Polskie Towarzystwo Bada6
Radiacyjnych ('10). Wcze6niej, na mocy megaustawy, tozpozqdzenie zostalo pzekazane z
kompetencji Ministra Srodowiska do resortu zdrowia, gdyz Minister Srodowiska Henryk Kowalczyk
byl pzeciwny zmianie normy bez uprzedniego pzeprowadzenia badai (.11). Ju2 nie jest
ministrem.

Wadze wielu gmin w Polsce podjely uchwale i wyrazity negatywne stanowisko wobec zmian
wprowadzanych w rozpozqdzeniu. Na calym 6wiecie rosnie op6r wobec wd ralania bez
konsultacji ze spo.leczefislwem niepzebadanej technologii 5G, w wielu krajach zachodnich
obywatele i organizacje pozarzqdowe pozwajq wladze centralne do sqdu ( 12). Minister rzqdu
regionu stolecznego Brukseli, C6line Fremault, zapowiedziala wstrzymanie wdrozenia 5G
stwierdzajqc: ,,Mieszkahcy Brukseli nie sq k16likami doSwiadczalnymi, kt6rych zdrowie moge
sprzeda6 z zyskiem" ('13).
Opublikowany niedawno briefing Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (14) r6wniez podkresla
mozliwo6c wystapienia powa2nych zagro2efi zdrowotnych w zwiqzku z wprowadzeniem
standardu 5G (tekst w jezyku polskim). Ponadto firmy ubezpieczeniowe nie ubezpieczajE od
ewentualnych szk6d wyniklych z oddzialywania PEM z uwagi na tysiqce badaf naukowych, kt6re -
wykazaly negatywne skutki biologiczne (15). NIK raportuje od 5 lat o nieprawidlowosciach w
ochronie Srodowiska (16). Ostatni raport NIK z maja 2019 r. ('17) uwidocznil, 2e nic sie w tej
materii nie zmienilo inadal nie ma nalezytej kontroli nad emisjq PEM do Srodowiska.
Wprowadzany pzez Ministerstwo Cyfryzacji system monitoringu SI2PEM r6wniez nie poprawi
sytuacji, gdyz nie bedzie monitorowal pomiarowo zeczywistej wartosci PEM, lecz bedzie poziom
PEM dla kazdego punktu wyliczat na podstawie niepelnych i niedokladnych danych z pomiar6w i
pzy zastosowaniu modeli matematycznych, w kt6rych niemo2liwe jest uwzglgdnienie setek
parametr6w propagacji p6l elektromagnetycznych (18). W konsekwencji udostepniane w tym
systemie dane nie umozliwia kontroli nad rzeczryistym poziomem PEM w Srodowisku. Naukowcy
ostzegaja, 2e po wejsciu rozpozqdzenia pomiary dopuszczalnych poziom6w nie bedq mozliwe
do wykonania (19), a na nowe poziomy PEM nie sA przygotowane implanty, rozruszniki serca i

inne urzqdzenia medyczne z gwarancjq dzia+ania do 10 V/m (nowa norma: 6l V/m) 1 .

Na naszym niebie pokazq sie dziesiqtki tysiecy nowych satelit6w wykorzystywanych w tej
technologii, zakt6cajEc obserwacje astronomiczne (20) i zwiekszajqc natezenie PEM w
atmosfeze. Apel o powstzymanie technologii 5G na Ziemi i w przestzeni kosmicznej podpisalo
juz prawie 200 tysiecy os6b, w tym tysiqce naukowc6w i lekazy (21). Na koniec nalezy zauwa2y6,
2e lqczno66 pzewodowa stanowi sprawdzonq i bezpiecznq alternatywe dla komunikacji



bezprzewodowej, na co wskazujq polscy i miqdzynarodowi eksperci. Polecamy cho6by raport
amerykafiskiego specjalisty ds. technologii komunikacji, dr Timothy Schoechle'a, kt6ry w oparciu o
analizg dostqpnych technik przesylu danych potwierdzil niezaprzeczalnqwy2szo5llqczy
przewodowych nad komunikacjq bezprzewodowq tak pod wzglgdem szybkoSci pzesylu danych,
odpornoSci na cyberataki, wydajno5ci energetycznej, potencjalu rozwojowego w przyszloSci, jak i

bezpieczeristwa dla ludzi i Srodowiska. Autor zaleca r6wnie2, by porzuci6 ideg wdro2enia sieci 5G
i lnternetu Rzeczy, poniewa2 nie potrzebujq ich ani ludzie ani rynek - sq to technologie zbqdne,
promowane tylko dlatego, by generowa6 olbzymie zyski dla przemyslu bezpzewodowego (22).

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

1. vtyrazila swoje negatywne stanowisko wobec:
a). wielokrotnego zwiqkszenia od 1.1 .2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkaic6w
na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego;
b). wprowadzania standardu 5G bez wczeSniejszego zbadania wptywu tej technologii na zdrowie
mieszkaic6w i dzialanie implant6w oraz bez wdro2enia wla6ciwego systemu monitoringu
nate2enia PEM w Srodowisku.

^!. zalecila,by:
a). zdemontowano istniejqce sieci Wi-Fi w szkolach tam, gdzie one istniejq, i wykonano nowe
instalacje sieci komputerowych w oparciu wylqcznie o polqczenia kablowe eternetowe bqd2
Swiattowodowe.
b). nakazano pzelqczanie na lekcjach telefon6w kom6rkowych w tryb samolotory oaz zakazano
ich u2ywania na przerwach poza celami zwiqzanymi z informowaniem rodzic6w lub w celach
alarmowych.

ZADANTE
3. zobowiqzala siq do przeprowadzenia kampanii informacyjnych dla mieszkaric6w nt. zagro2eri
zdrowotnych zwiqzanych z PEM (telefon kom6rkowy, wifi i inne urzqdzenia bezprzewodowe)
(przyklad zaleceri w ulotce opracowanej przez Miasto Krak6w (23).

Z powa2aniem,

W imieniu czlonk6w (okolo 200 podmiot6w) Koalicji Polska Wolna od 5G Komisja Sterujaca ijej
--.loradcy w skladzie:

dr Barbara Galdziriska-Calik, ekspert ds. p6l elekhomagnetycznych
d3r Jacek Nowak, em. prof. SW, niezale2ny naukowiec
mgr Jadwiga t-opata, EKOCENTRUM ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)
Sir Julian Rose, pisarz, rolnik, dyrektor Migdzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi -
ICPPC
mgr in2. Michal G6ra, niezalezny ekspert ds. p6l elektromagnetycznych
mgr Anna Mika, autorka broszury pt. ,,Elektrosmog - niewidzialny wr6g", osoba elektrowra2liwa
(EHS)
mgr in2. ochrony Srodowiska Katarzyna Stawiriska
Jaroslaw Jucewicz, Radny Rady Miejskiej Ciechocinka
Pawel A. Fijalkowski, prezes/fundator Fundacji Eko-Osada Brzoz6wka

htto://stop5q.com.pl/
KONTAKT e-mailowy: stopSqpl@omail.com
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