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Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana korespondencję z dnia 14, 19, 29 listopada 2018 r.1, 42 i 5 grudnia 
2018 r. dotyczącą rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, w tym wprowadzenia 
technologii 5G i ich wpływu na zdrowie i życie ludzi oraz zwierząt, w oparciu o informacje 
pozyskane z właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Ministerstwa Cyfryzacji, 
odpowiedzialnej za sprawy związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi 
telekomunikacji, rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, koordynacją działań 
związanych z wdrażaniem sieci 5G w Polsce, uprzejmie informuję, co następuje.

W pierwszej kolejności pragnę wskazać, że Ministerstwo Cyfryzacji niejednokrotnie 
wymieniało z Panem korespondencję w zakresie problematyki telefonii komórkowej i 
oddziaływania pola elektromagnetycznego (PEM). W kwestii dotychczas poruszonych 
wątków podtrzymuję stanowisko wyrażone we wcześniejszej korespondencji, natomiast 
w niniejszym piśmie pragnę odnieść się wyłącznie do nowych sygnalizowanych przez Pana 
zagadnień. 

Odnosząc się do wystąpienia z dnia 14 listopada 2018 r., w którym in fine sformułowane 
zostało wezwanie do zaprzestania działań mających na celu zezwolenie inwestorom na 
wprowadzenie nowej technologii, należy wskazać że wdrożenie sieci 5G jest elementem 
1 Korespondencja z dnia 14, 19, 29 listopada 2018 r. oraz 5 grudnia 2018 r. skierowana została do Ministra 
Cyfryzacji Pana Marka Zagórskiego, wpłynęła do Ministerstwa Cyfryzacji odpowiednio w dniach: 14 i 19 
listopada 2018 r., 3 i 5 grudnia 2018 r. 
2 Jedna korespondencja skierowana została do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, 
wpłynęła do Ministerstwa Cyfryzacji w dniu 5 grudnia 2018 r., druga - do Prezesa Rady Ministrów Pana 
Mateusza Morawieckiego, wpłynęła do Ministerstwa Cyfryzacji w dniu 4 grudnia 2018 r. (ponownie w dniu 
6 grudnia 2018 r.).



Pismo jest zgodne z wymaganiami WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych, określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w 
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247)

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz 
unijnej Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego. Minister Cyfryzacji nie znajduje podstaw, 
aby wstrzymywać pozytywny rozwój Polski, ani w wymiarze technologicznym, ani w 
wymiarze gospodarczym.

Odnosząc się do pisma z dnia 29 listopada 2018 r., dotyczącego Narodowego Planu 
Szerokopasmowego (NPS), pragnę wskazać, że aktualizacja tego dokumentu ma na celu 
umożliwienie realizacji części założeń Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 
2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz Europejskiej Agendy Cyfrowej czy postulatów 
postawionych w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Łączność dla konkurencyjnego 
jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego. 
Działania opisane w projekcie aktualizacji NPS ukierunkowane są na skrócenie ścieżki 
administracyjnej (niezależnie od podejmowanych rozstrzygnięć w trakcie prowadzonych 
postępowań) w trakcie realizacji inwestycji telekomunikacyjnych, a przez to 
przyśpieszenie i redukcję kosztów budowy infrastruktury. Powyższe przełoży się na 
zapewnienie społeczeństwu dostępu do sprawnej, dobrej jakościowo telekomunikacji, 
eliminację wykluczenia cyfrowego, rozwój gospodarczy etc. 

W odniesieniu do wystąpienia z dnia 4 grudnia 2018 r., skierowanego do Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, pragnę wskazać, że nowelizacja tzw. 
Megaustawy3 wpisuje się w realizację postulatów przedstawionych w ww. dokumentach 
rządowych i unijnych, a jej cel i uzasadnienie zostały szczegółowo przedstawione w 
uzasadnieniu do projektu ustawy oraz Ocenie Skutków Regulacji. Dotyczy to również 
zagadnień poruszonych w piśmie z dnia 4 grudnia 2018 r., którego adresatem był Premier 
Rzeczypospolitej Polskiej Pan Mateusz Morawiecki. W związku z tym, że Pana pismo 
odnosi się do przepisów merytorycznych projektowanej ustawy, Ministerstwo Cyfryzacji 
traktuje je jako uwagi zgłoszone w ramach prowadzonych obecnie konsultacji 
publicznych. W związku z tym stanowisko w tym zakresie zostanie przedstawione w 
raporcie z przeprowadzonych konsultacji publicznych.

Podsumowując pragnę Pana zapewnić, że podejmowane działania prowadzone są w 
granicach i na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ich celem jest zapewnienie 
społeczeństwu dostępu do sprawnej i dobrej jakościowo telekomunikacji, eliminację 
wykluczenia społecznego, a także rozwój gospodarczy. Wszystkie wpływające m.in. od 
obywateli i organizacji pozarządowych informacje i opinie są wnikliwie analizowane. Brak 
jest natomiast jakichkolwiek podstaw, czy to faktycznych, czy to prawnych, do uznania 

3 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, t. j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2062, z późn. zm.
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zasadności zarzutów kierowanych pod adresem kierownictwa Ministerstwa Cyfryzacji, 
dotyczących działania na szkodę obywateli, a wyłącznie w interesie firm 
telekomunikacyjnych.

Jeśli w Pana ocenie doszło do popełnienia zbrodni na Polakach i manipulacji w celu 
uzyskania osobistych korzyści, ma Pan możliwość bezpośredniego zgłoszenia tego faktu do 
odpowiednich organów ścigania (prokuratury lub Policji). Ponadto służbą specjalną 
powołaną do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w 
instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej 
w interesy ekonomiczne państwa jest Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Z upoważnienia

Łukasz Dudkiewicz

Dyrektor Biura Ministra
Ministerstwo Cyfryzacji
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