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Dotyczy kłamstwa i perfidii Pana Łukasza Dudkiewicza Dyrektora Biura Ministra

Cyfryzacji, który w istocie w piśmie z dnia 17.12.2018 roku potwierdza prawdopodobieństwo
wystąpienia korupcji w Ministerstwie Cyfryzacji albowiem planowane zmiany mają pomóc

firmom popełniającym przestępstwa z art. 90 ustawy prawo budowlane, fałszującym

dokumentację techniczną, zagrożonymmilionowymi karami z tytułu nielegalnego użytkowania
obiektów oraz opłat legalizacyjnych [sprawa dotyczy przynajmniej kilkuset milionów złotych)

zwiększyć zyski oraz wykluczyć społeczeństwo z procesu budowy stacji bazowych a co

najważniejsze wprowadzić nieprzebadana technologią nawet kosztem życia obmateli Polski.

W piśmie podkreślono;że cytuje;

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

redukcie kosztów budowy infrastruktury. Powyższe przełoży się na zapewnienie społeczeństwu

dostępu do sprawnej, dobrej jakościowo telekomunikacji, eliminację wykluczenia cyfrowego,

rozwójgospodarczy etc.

Powyższe obrazuje poziom degradacji Pana Dyrektor Biura Ministra Łukasza

Dudkiewicza albowiem wszystkie polskie miasta maja dostep do bardzo szybkiego Internetu
(światłowody, telewizja kabloWa, telefonia komórkowa) więc to nie chodzi o zapewnienie
społeczeństwudostępu do sprawnej, dobrej jakościowo telekomunikacji, eliminację wykluczenia
cyfrowego lecz o zwiększenie zysków firm telekomunikacyjnychi wykluczenie Polaków z

procesu budowy stacji bazowych ponieważ kłamstwa i oszustwa operatorów ujrzały
światło dzienne. Inwestorzyw obliczu gigantycznych kar musieli podjąć próbę skorumpowania
pracowników Ministerstwa Cyfryzacji pisząc ustawę pod ich przykrywką tym bardziej, że w



uzasadnieniu do ustawy nie udowodnili, że technologia istniejąca oraz planowana na podstawie
przeprowadzonych badań epidemiologicznych jest bezpieczna. Pan Dyrektor doskonale wie, że
planowane zmiany są wymierzone przeciwko Polakom.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475?via%3Dihub

Podsumowaniewszystkich ostatnich wyników badań - powołują się również na pracę
prof. A. Bortkiewicz,

" We conclude that there is clear evidence that RF radiation is a human carcinogen,
causing glioma and vestibular schwannoma (acoustic neuroma). There is some evidence of an
increased risk of developing thyroid cancer, and clear evidence that RF radiation is a multi-site
carcinogen. Based on the Preamble to the IARC Monographs, RF radiation should be classified as
carcinogenic to humans, Group 1."

"Wnioskujemy, że istnieją wyraźne dowody na to, ze promieniowanie RF jest ludzkim
czynnikiem rakotwórczym, powodującym glejaka i nerwiak przedsionkowy [nerwiak akustyczny].
Istnieją dowody na zwiększone iyzyko zachorowaniana raka tarczycy i wyraźne dowody na to, ze
promieniowanie RF jest czynnikiem rakotwórczym o wielu miejscach. Na podstawie wstępu do
monografii IARC promieniowanie RF powinno być sklasyfikowane jako rakotwórcze dla ludzi,
Grupa 1"

W świetle powyższego organizacja rozpoczyna akcję uświadamiającą Polakom jaki jest
naprawdę Minister Zagórski, który w obliczu najpełniejszego i najbardziej kosztownego
światowego studium pokazującym zależność częstotliwości radiowej a rakiem (cancer) została
opublikowana 1 listopada 2018 roku przez Narodowy Program Toksykologii [NTP] — w ramach
programu współpracy między Departamentem Zdrowia i Pomocy Społecznej.1 To studium,
zapoczątkowane w 1999 roku jest ograniczone w zakresie radio częstotliwości telefonów
komórkowych ZG i 3G. jak Panu wiadomo studium to potwierdziło występowanie złośliwych
nowotworów serca, jak również wykazało dowody na złośliwe guzy mózgu u doświadczalnych
szczurów wystawionych na wysokie poziomy promieniowania radio-częstotliwości jak te w
przypadku telefonów komórkowych typu 2G i 3G. jednak naukowcy ostrzegli, że ich
spostrzeżenia nie maja odniesienia do technologii 4G i SG".2 (pismo w załączeniu] go_e
wprowadzićw Polsce nie przebadana technologie 5 G w celu eliminacii cześci narodu polskiego
oraz w celu zapewnienia dzieciom szvbszego dostepu do treści pornograficznvch (ohvdne-
wspieranie pedofilii ].

1 William J. Broad „Studium wyników badań ryzyk związanych z telefonami komórkowymi, Niektóre dowody nazwiązek z rakiem w przypadku co najmniej badań na szczurach"New York Times, 1 listopada 2018r.2 Krajowy radiową telefonów komórkowych" (link)



W świetle powyższego powstaje tylko jedno pytanie czy o planowanym zamachu na

demokratycznyustrój państwa polskiego, zagrożeniu życia ludzkiego, zwiększenie zysku firm

pornograficznym (lepszy dostęp dla dzieci do lat 15) oraz wykluczeniupolskiego społeczeństwa

wie Pan larosławKaczyński albowiemtrudno sobie to wvobrazic'.

Mam nadzieję, że Pan Dutkiewicz poda, które miasta w Polsce maia problem z szvbkim

Internetem. iakie zvski osiagna inwestorzy i ile przekaża pracownikomMinisterstwaCvfrVZacii.

Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. iakie ma dowodv w postaci badań epidemiologicznvch

potwierdzajacebezpieczeństwo 5 G.

W związku z powyższym istnieje bardzo proste rozwiązanie wystarczy wprowadzić

zapis, iż budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w określonym miejscu wymaga zgody

lokalnej społeczności zamieszkujacei w jej bezpośrednim sąsiedztwie. ja ze swej strony będę

wraz z innymi przygotował protest mający na celu zablokowanieWarszawy nawet jeżeli będzie

to wyglądało tak jak we Francji.
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1. Pan Andrzej Duda Prezydent RP.

2. Pan jarosław Kaczyński Prezes PIS.

3. Pan Marek Zagórski Minister Cyfryzacji.


