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             Senator RP Piotr Zientarski 

 

 

    Szanowny Panie Senatorze, 

9 lipca debatujecie w Komisji na temat „megaustawy” o 5G. Proszę o pilne 

działanie w obronie zdrowia publicznego! 
 

W związku z planowanym wdrożeniem w naszym kraju technologii 5G (tj. piątej 

generacji sieci komórkowych) i przygotowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji pakietem 

ustaw ustawy o zmianie Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

oraz niektórych innych ustaw (tzw. megaustawy, uchwalonej przez Sejm 4 lipca br.), 

która ma umożliwić uruchomienie tej technologii, zwracam się do Pana z wezwaniem o 

poprawienie w Senacie fatalnych dla naszego zdrowia i życia konsekwencji 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! Ten schemat powtórzono, gdyż przed procedowaniem 

„megaustawy” w Sejmie nie było kampanii informacyjnej i konsultacji 

obywatelskich, zaś nasze głosy protestu przeciw m. in. 100-krotnemu 

poniesienia normy promieniowania elektromagnetycznego zostały 

zignorowane przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz większość posłów. 
 

Tymczasem badania, które cytuję poniżej, 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. 

  

Dlatego trzeba utrzymać w Polsce niższe niż w Europie Zachodniej normy 

dopuszczalnego promieniowania elektromagnetycznego. Są one główną przeszkodą 

stojącą na drodze do uruchomienia 5G, i dobrze, bowiem 5G to smog 

elektromagnetyczny w naszym otoczeniu, a więc przymusowa ekspozycję nas wszystkich 

na mikrofale emitowane przez tysiące planowanych anten.  

W przypadku technologii 5G anteny stawiane będą co ok. 100-150 m (takie są wymogi 

tej technologii), montowane będą na słupach, lampach ulicznych i znakach drogowych.  

Również w ramach Internetu Rzeczy (Internet of Things - IoT) przewiduje się docelowo 

ok. miliona urządzeń na jeden kilometr kwadratowy!  

 



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? Czy Pan jest za tym, aby smartfony, telefony, samochody, RTV i 

AGD będące w posiadaniu Waszej rodziny, w łączności z bliżej nie zdefiniowaną 

centralą podejmowały decyzje za Was?! 

 

Oby nie sprawdziło się ostrzeżenie twórców filmu „2001 – odyseja kosmiczna”… 

  

Chcemy jeszcze 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).  

 

Proszę o zgłoszenie do „megaustawy” 5G następujących poprawek: 

 

1. Wszelkie budowy stacji bazowych, anten przesyłowych i innych urządzeń 

emitujących fale elektromagnetyczne powyżej 0,1 W na metr kwadratowy, 

wymaga uzyskania przez inwestora decyzji środowiskowej oraz zezwolenia 

budowlanego. 

2. Każda osoba fizyczna lub prawna , której posesja (samoistna 

nieruchomość lub najmowany lokal) graniczy z planowaną inwestycją jest 

stroną w postępowaniu o zezwolenie budowlane. 

3. Polska Norma PEM 0,1 W na metr kwadratowy zostaje utrzymana. 
  

 

 

                                     z poważaniem 

                                                               Paweł A. Fijałkowski    

                                  

Fundator/ prezes Zarządu FUNDACJI EKO-OSADA BRZOZÓWKA 

Członek Koalicji POLSKA WOLNA OD 5G 

W latach 1981-1988 kolporter, drukarz i redaktor prasy podziemnej NSZZ Solidarność 

w regionach Mazowsze i Pomorze Zachodnie 
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                                        Załączniki i linki: 
 

1. MIĘDZYNARODOWY APEL O POWSTRZYMANIE 5G  

https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal 

 

2.Broszura informacyjna „Elektrosmog – niewidzialny wróg” 

https://www.zdrowapolska.org.pl/files/Zdrowa_Polska_ELEKTROSMOG_broszura.pdf   

 

3 „Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz 

niektórych innych ustaw (projekt ustawy wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod 

numerem UD172)” (w załączeniu) 

 



4. Stowarzyszenie „Nasze Bielany” „Uwagi do projektu ustawy o zmianie Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr UD172)” (w załączeniu) 
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