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Dotyczy uzasadnienia do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

W niniejszej sprawie jako specjalista z zakresu objętego sprawą, dysponujący

nieprawdopodobnymi zdolnościami logicznej interpretacji przepisów prawa oraz fenomenalną

pamięcią, uczestnik postępowań przed wszystkimi sądami administracyjnymi w Polsce

pomagający kilku tysiącom osób w całej Polsce nie mam wątpliwości, że dla Ministra Cyfryzacji

życie, zdrowie nie stanowi jakiejkolwiek wartości albowiem liczy się tylko interes

telekomunikacyjnych spółek. W uzasadnieniu podkreślono;że cytuje;

W tym kontekście należy wskazać, że obecny stan wiedzy na temat oddziaływania PEM na

organizmy Żywe, w przypadkach gdy jego natężenie mieści się w dopuszczalnych wartościach

granicznych, nie pozwala na iednoznaczne stwierdzenie. iż PEM jest szkodliwe.

Powyższe zakrawa na jakąś farsę albowiem ludzie w Polsce choruia. umieraja przv

stacjach bazowych telefonii komórkowych, ja mam postępowanie w sprawie choroby
zawodowei z tego tvtułu (obecnie brak lekarza do wystawienia opinii) a Minister Zagórski

stosuje propagande nazistowska fałszu i obłudy. Ponadto Ministerstwo Zdrowia potwierdza ›

brak metodyki badań potwierdzając jednocześnie, iż badań epidemiologicznych nie

przeprowadzonodo tej pory na świecie.

International Commission on Non-lonizing Radiation Protection (ICNIRP;

Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym) jest
organizacją niezależnych naukowców składająca się z głównej komisji, do której należy 14»

członków, 4 Stałych Komitetów Naukowych badających epidemiologię, biologię, dozymetrię i

promieniowanieoptyczne i doradztwo ekspertów. ICNIRP zajmuje się badaniem i podnoszeniem



świadomości na temat możliwych skutków ubocznych na zdrowiu człowieka wywołanych przez

narażenie na promieniowanie niejonizujące. Siedziba organizacji znajduje się w Niemczech.

ICNIRP to bardzo bogata organizacja, nie prowadzi badań epidemiologicznych i jest

sponsorowana przez telekomunikacyjnepodmioty.

Objawy i zagrożenia

Elektrosmog jest niewyczuwalny przez zmysły człowieka. Nie widzimygo, więc wydaje nam
się, że problem nie istnieje — twierdzi prof. Dominique Belpomme, onkolog kliniczny z paryskiego

Uniwersytetu Rene Descartesa.

Światowa Organizacja Zdrowia zalicza energię elektromagnetyczną (PEM) do najbardziej

powszechnych i najszybciej rozwijających się czynników zanieczyszczających nasze środowisko. Od

2011 uznaje się ją za „możliwie rakotwórczą”. — Bez wątpienia mamy do czynienia z cichą

epidemią — jednoznaczniestwierdzaprofesor.

Ból i zawrotygłowy, zmiany skórne, zaburzenia czucia, problemy z koncentracją, pamięcią,

utrzymaniem równowagi, bóle mięśni, szumy w uszach i poczucie gorąca w jego okolicach

bezpośrednio po rozmowie telefonicznej, nadwrażliwość słuchowa, a czasem także bezsenność,

objawy lękowe, depresja — to obiawy tzw. nadwrażliwości elektromaanetycznei. na którą cierpi 2-

10% Europejczyków. Choroby, której leczenie przypomina epilepsję lub Alzheimera. — Możemy

jedynie łagodzić jej objawy, ale nigdy nie uda nam się wyleczyćjej całkowicie — przekonuje prof

Belpomme.

Prof. Belpomme wKrakowie przedstawił wyniki dziesięcioletnich badań nad tą chorobą.

Sprawa wygląda poważnie: — Wśród 1200 przebadanych przeze mnie osób, a aż 70 proc.

elektrosmoa spowodował zakłócenia w przepływie krwi do mózau.

Powyższe objawy potwierdzają się masowo przy istniejących stacjach bazowych lecz nikt

nie chce prowadzićbadań skarżacei sie ludności.

]ego obawy o wpływ PEM na zdrowie człowieka potwierdza także prof. Alicja

Bortkiewicz z łódzkiego Instytutu Medycyny Pracy: — Ryzyko zachorowania na raka u osób,

które korzystają z telefonów komórkowych dłużej niż 10 lat, wzrasta o 50 proc. Ten procent

powiększa się o kolejne 30, jeśli telefon przykładamyzawsze do tego samego ucha.

https:/ /www.voutube.com/watch?v=vta1PplvaO



W świetle powyższego powstaje pytanie czemu Minister Cyfryzacji, Premier. Minister

Zdrowia nie sa zainteresowani badaniami Pani Profesor [odpowiedź jest prosta- mają gdzieś

ludzkie zdrowie i Życie w tym dzieci co obrazuje jacy ludzie są w Prawie i Sprawiedliwości).

W dniu 22.03.2018 roku na konferencji prasowej we Włoszech przedstawiono wyniki

największych na świecie badań in Vivo dotyczących wpływu PEM od SBTK (tzw. dalekiego pola]

Wyniki potwierdziły wpływ PEM na rozwój nowotworów, jak również zmian

nienowotworowychw obrębiemózgu i serca oraz wpływ na rozwój płodu.

cancer-linkz

W świetle powyższego oskarżamMinistra Cyfryzacji Pana Marka Zagórskiego o działanie

mające na celu popełnienie zbrodni na Polakach, bezprawną próbę ograniczenia prawa
własności, manipulację w celu uzyskania osobistych korzyści. jednocześnie informuje, iż za

pomocą ulotek w całej Polsce będą rozpowszechnianie informacje o zagrożeniach oraz o

człowieku pozbawionym honoru i godności dla którego najważniejszy jest interes firm

telekomunikacyjnych czyli o Ministrze Zagórskim. My Polacy nie poddamy się i mam nadzieję, że

rządy Prawa i Sprawiedliwości się kończą i będzie tak jak w Krakowie gdzie Pani Poseł

Małgorzata Wassermann jest postrzegana jako osoba bez jakichkolwiekzasadmoralnych.

Jednocześnie mam nadzieję, że ma Pan honor i odwagę aby odeprzeć zarzuty lecz

obawiam się, że ICNIRP Panu nie pomoże tak jak Pan dr inż. jerzy Żurek z Państwowego

lnstytutu Łączności współpracownik firm telekomunikacyjnych.
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W załączeniu pismo MinisterstwaZdrowia.


