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The next Pearl Harbor could very well be a cyberattack 
2011then CIA Director Leon Panetta

November/December 2013 Foreign Affairs

Cyberwar Biosafety  and biosecurity

Ongoing research and discoveries in physics, chemistry, life science as well technological progress in information technology have led to extraordinary advances that
will benefit people all over the world. But science can have both beneficial and dangerous consequences. Criminals and other terrorist organizations around the
world could manipulate such advances to disrupt public safety and national security November/December 2013 Foreign Affairs

http://en.wikipedia.org/wiki/Biosafety


Responsibility of scientists
Replacing traditional political violence
by violance in bio and cyberspace
undermine trust in institutions and
states, and put greater responsibility
on scientists who better understand
perils of the cutting-edge research
fields of biology, chemistry and physics.

Zastąpienie tradycyjnej przemocy
politycznej przemocą w biologii i
cyberprzestrzeni podważa zaufanie do
instytucji i państw oraz nakłada większą
odpowiedzialność na naukowców, którzy
lepiej rozumieją niebezpieczeństwa
najnowocześniejszych dziedzin badawczych,
takich jak biologia, chemia i fizyka.



Polish Fulbright Alumni Association took part in a series of initiatives that are
trying to bring science to students. These initiatives promote science, teaching
and learning as a process of inquiry as well as technological thinking as a
process of problem solving. They act as the window onto live scientific
experiments and phenomena, and on-going scientific research across Europe
and beyond.

https://abramm.ogicom.pl/



POLITYKA (fragment z Białej księgi)

• Niewiele polityk zarządzania ryzykiem wywołało na świecie tyle 
kontrowersji co zasada ostrożności  ?????

• Największym problemem związanym z zasadą ostrożności jest
niestety brak jej definicji. Skutkuje to dowolnością
interpretacji, czego najsilniejszym wyrazem jest
sformułowanie wymagania, właśnie w myśl zasady
ostrożności, bezwzględnego potwierdzenia bezpieczeństwa,
zanim możliwe będzie wdrożenie nowych technologii.



POLITYKA (fragment z Białej Księgi)

• Przeciwnicy nowych technologii (w tym sieci 5G) bardzo często powołują się na listy BioInitiative
Working Group, w których poza zamiarem udowodnienia szkodliwości pola
elektromagnetycznego dochodzi do prób dyskredytacji międzynarodowych podmiotów, takich jak
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) czy też ICNIRP. Przeciwnicy nowych technologii apelują także
o włączenie do tych organizacji niedostatecznie reprezentowanych obecnie państw,
takich jak Rosja, Chiny, Turcja i Iran, których środowiska badawcze rzekomo
przeprowadziły większość badań nad nietermicznymi efektami oddziaływania pola
elektromagnetycznego z zakresu radiowego w ostatnich latach. W aspekcie
politycznym można wysnuć poważną wątpliwość, czy akurat właśnie
tym państwom zależy na bezpieczeństwie i swobodzie obywateli, czy
też raczej na próbie opóźnienia państw Zachodu w wyścigu
technologicznym, co można by uznać za przejaw nowej „zimnej wojny”.
Jest to szczególnie zasadna konstatacja, zważywszy że Rosja zaleca, aby osoby poniżej 18. roku życia
w ogóle nie korzystały z telefonów komórkowych, a Turcja pracuje nad przepisami prawnymi
zakazującymi korzystania z telefonów komórkowych przez dzieci poniżej 14. roku życia28.



ZASADA OSTROŻNOŚCI

• Przywołanie zasady ostrożności jest więc uzasadnione, 
jeżeli spełnione są trzy wstępne warunki:

• • zidentyfikowano potencjalnie negatywne skutki,

• • przeprowadzono ocenę dostępnych danych naukowych,

• • nie ma pewności naukowej.



ZASADA OSTROŻNOŚCI

• U podstaw przywołania zasady ostrożności leżą trzy konkretne zasady:  jej 

wdrożenie powinno opierać się na możliwie najpełniejszej 
ocenie naukowej, przy czym ocena ta powinna jak najlepiej określać 
stopień niepewności naukowej,

• podjęciu każdego ewentualnego działania powinna towarzyszyć ocena zagrożenia 
i ewentualnych skutków w przypadku powstrzymania się od jakiegokolwiek 
działania,  wraz z udostępnieniem wyników oceny naukowej lub oceny zagrożenia 
wszystkie zainteresowane strony powinny mieć okazję zbadać różne środki 
ostrożności.



BRAK ZGODY
• Tymczasem w przypadku pola elektromagnetycznego o

częstotliwościach radiowych, jak wykazano już w artykule II.2. na
str. 58, poświęconym zagadnieniom biomedycznym,
niepewność naukowa dotycząca jego szkodliwości jest zbyt
wysoka. W praktyce oznacza to, że na etapie procedury
środowiskowej inwestor będzie opierał swoją dokumentację
na badaniach wykazujących brak negatywnego
oddziaływania na środowisko i ludzi, z kolei inne strony
postępowania (nawet na późniejszym etapie administracyjnym) lub
przeciwnicy technologii będą posługiwali się badaniami
wykazującymi szkodliwość, czy to pola elektromagnetycznego, czy
też samej technologii (Z białej Księgi)



„5G dla Europy: plan działania”

• „5G dla Europy: plan działania” przedstawia środki na rzecz terminowego i 
skoordynowanego wdrażania sieci 5G w Europie w ramach partnerstwa 
między Komisją, państwami członkowskimi i przemysłem. Inicjatywa ta 
dotyczy wszystkich interesariuszy prywatnych i publicznych we wszystkich 
państwach członkowskich UE. Cel dotyczący łączności został uregulowany 
poprzez przyjęcie pod koniec 2018 r. Europejskiego Kodeksu Łączności 
Elektronicznej (EECC), na mocy którego państwa członkowskie UE muszą 
zezwolić na korzystanie z nowych pasm częstotliwości 5G 700 MHz, 3,5 GHz 
i 26 GHz[2] oraz zreorganizować je do końca 2020 r.3 zgodnie z EWGC. 
Decyzja ta umożliwia rozpoczęcie usług 5G w Unii. Według europejskiego 
obserwatorium 5G, wspieranego przez Komisję Europejską, na koniec 
września 2019 r. W Unii Europejskiej przeprowadzono 165 prób, a 11 
państw członkowskich opublikowało już swoje krajowe plany działania 5G. 



Europejskie obserwatorium 5G

• Europejskie obserwatorium 5G ma na celu monitorowanie zmian 
rynkowych, w tym testów i innych działań podejmowanych przez 
interesariuszy z branży i państwa członkowskie w kontekście 
wdrażania 5G w Europie i poza nią. Obserwatorium umożliwi ocenę 
postępów europejskiego planu działań 5G i podjęcie działań 
zmierzających do jego pełnej realizacji. 



National 5G action plans



Zrealizowane 



Dziś głównym motorem dla 5G jest pandemia

• Dziś głównym motorem dla 5G jest pandemia – wielu operatorów 
postanowiło zmodernizować swoją infrastrukturę, aby obsłużyć 
zwiększone zapotrzebowanie na transfer sieciowy. Coraz częściej 
pracujemy zdalnie i korzystamy z multimediów, przesyłając przez 
internet nie tylko dźwięk, ale i obraz. To z kolei coraz mocniej obciąża 
sieć (analitycy mówią o dwukrotnym wzroście ruchu internetowego). 
Po pandemii ten trend ma nie zniknąć i do 2025 roku 76% transferu 
sieciowego będzie związana z przesyłaniem obrazu wideo.



Verizon Wins Big in FCC's C-Band Auction
Twenty-one bidders will pay just over $81 billion for 5,684 licenses. The bulk of that is from Verizon, which secured 3,511 
licenses for $45.5 billion.
By Chloe Albanesius
February 24, 2021

Verizon is the big winner in the 
FCC's C-band auction, followed 
by AT&T and T-Mobile.
Twenty-one bidders placed bids 
totaling just over $81 billion for 
5,684 licenses. The bulk of that 
is from Verizon (bidding as 
Cellco Partnership), which will 
pay $45.5 billion for 3,511 
licenses. AT&T purchased 1,621 
licenses for $23.4 billion; T-
Mobile will pay $9.3 billion for 
142 licenses. 

Verizon jest wielkim zwycięzcą w 
aukcji pasma C FCC, a następnie 
AT&T i T-Mobile. Dwudziestu jeden 
oferentów złożyło oferty na łączną 
kwotę nieco ponad 81 miliardów 
dolarów za 5684 licencje. Większość 
z nich pochodzi od Verizon 
(składającego oferty jako Cellco 
Partnership), który zapłaci 45,5 
miliarda dolarów za 3511 licencji. 
AT&T kupiło 1621 licencji za 23,4 
miliarda dolarów; T-Mobile zapłaci 
9,3 miliarda dolarów za 142 licencje. 

https://www.pcmag.com/authors/chloe-albanesius
https://www.fcc.gov/document/fcc-announces-winning-bidders-37-ghz-service-auction


POLSKA   Aukcja 5G jest elementem większego planu 
11 lutego 2021 

Rynek, dziennikarze i konsumenci czekają na rozpoczęcie „aukcji 5G”, czyli 
procesu selekcyjnego częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz. Mam 
świadomość, że jest to ważny i interesujący wielu temat. Równie istotne 
dyskusje wywołuje po stronie Urzędu i całej administracji państwowej, co jest 
powodem tego, że sam proces ciągle jeszcze nie wystartował.

• Jacek Oko, Prezes UKE



POLSKA   Aukcja 5G

• Warszawa, 18.03.2021 (ISBnews) - Aukcja na rezerwacje 
częstotliwości 5G ma zostać ogłoszona jeszcze w tym roku jeszcze 
przed wejściem w życie ustawy o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa (KSC), poinformował sekretarz stanu w 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), pełnomocnik d/s 
cyberbezpieczeństwa Marek Zagórski. 

• Więcej: https://wyborcza.biz/Gieldy/7,132329,26896187,zagorski-z-
kprm-aukcje-na-5g-planujemy-przed-wejsciem-w-zycie.html



Regulation of electromagnetic fields and 5G exposure 
European Union 

• Primary responsibility for protecting the population from the potential harmful 
effects of EMF falls to the governments of EU Member States under Article 168 of 
the Treaty on the Functioning of the European Union. 

• In 1996, the World Health Organization (WHO) established the International EMF Project to 
evaluate the scientific evidence of possible health effects of EMF in the frequency range from 0 to 
300 GHz. It has elaborated 'model legislation' to offer a legal framework for implementing 
protection programmes against non-ionising radiation. 

• The International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP), a non-
governmental organisation formally recognised by WHO, issues guidelines for limiting exposure to 
electric, magnetic and electromagnetic fields (EMF), which are revised periodically. 

• In the EU, Council Recommendation 1999/519/EC, of 12 July 1999, on the limitation of exposure 
of the general public to EMF (0 Hz to 300 GHz), follows these guidelines. 

These exposure limits of Council Recommendation 
are non-binding on EU Member States 



CZY 5G  JEST BEZPIECZNE ?

• Żaden naukowiec nie może z całą pewnością powiedzieć, ilu
użytkowników technologii bezprzewodowej prawdopodobnie
zapadnie na raka, ale o to właśnie chodzi: po prostu nie wiemy.
Niemniej jednak postępujemy tak, jakbyśmy znali ryzyko i zakładali, że
ryzyko jest znikomo małe. W międzyczasie coraz więcej ludzi na całym
świecie, w tym niezliczone dzieci i młodzież, codziennie uzależnia się
od telefonów komórkowych, a przejście na technologię 5G jest
uważane za fakt dokonany. Tak właśnie lubi Big Wireless



Nowe normy w Polsce obowiązujące od 1 
stycznia 2020

A to oznacza zwiększenie dopuszczalnych norm do 10 W/m2 (gęstość mocy) i 61 V/m (składowa elektryczna) dla 
częstotliwości z zakresu 2 - 300 GHz.

Nowe normy pól elektromagnetycznych weszły w życie 1 stycznia 2020 r. Rozporządzenie Ministerstwa 
Zdrowia własnie opublikowano w Dzienniku Ustaw.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku

Taki poziom promieniowania pola
elektromagnetycznego przyjęto już
niemal w całej w Europie. Jest
zgodny z zaleceniem Komisji
Europejskiej, które obowiązuje już
w 20 krajach na naszym
kontynencie, w tym także w
Niemczech, Norwegii i Szwecja.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2448/1
https://www.telepolis.pl/images/2019/11/D2019000244801.pdf


The microwave 

frequency range (100 

MHz - 40 GHz) was 

covered by the Agilent 

"Dielectric Probe Kit" in 

combination with the 

Agilent E8363B 

Network Analyzer. 

Wykorzystując fale milimetrowe i
wyższe częstotliwości niż
poprzednie technologie, 5G
wymaga znacznie bardziej
rozległej sieci anten i innych
urządzeń nadawczych. Krótsze
długości fal to wyższe
częstotliwości i wyższa energia
fotonów. W zależności od
częstotliwości istnieją dwie
kategorie pól
elektromagnetycznych:
promieniowanie jonizujące i
niejonizujące (patrz rysunek 1).



Electromagnetic-radiation absorption of water

• W jaki sposób tkanka biologiczna pochłania promieniowanie elektromagnetyczne? Co zadziwiające, nie
mamy jednoznacznej odpowiedzi na te proste pytania, ponieważ mikroskopijne procesy rządzące absorpcją
fal elektromagnetycznych przez wodę są w dużej mierze niejasne. Absorpcję tę można
określić ilościowo za pomocą widm strat dielektrycznych, które
ujawniają ogromny pik przy częstotliwości wzbudzającego pola
elektrycznego około 20 GHz i stopniowe zmniejszanie się w kierunku wyższych częstotliwości.
Mikroskopowa interpretacja takich widm jest wysoce kontrowersyjna i do ich analizy zaproponowano różne
superpozycje procesów relaksacji i rezonansu przypisywane ruchom pojedynczej cząsteczki lub klastra
cząsteczek. Dzięki połączeniu spektroskopii dielektrycznej, mikrofalowej, THz i dalekiej podczerwieni,
otrzymujemy prawie ciągłe zależne od temperatury szerokopasmowe widma wody. Ponadto stwierdzamy, że
odpowiednie widma dla roztworów wodnych wykazują te same cechy, co czysta woda. Jednak w
przeciwieństwie do tych ostatnich, krystalizacji w tych roztworach można uniknąć dzięki przechłodzeniu.
Ponieważ różne składki widmowe mają tendencję do różnego udziału w niskich temperaturach, umożliwia to
ich dekonwolucję przy zbliżaniu się do zeszklenia podczas chłodzenia. Stwierdzamy, że ogólny rozwój
widmowy, w tym cecha 20 GHz (wykorzystywana do ogrzewania mikrofalowego), bardzo przypomina
zachowanie znane dla zwykłych cieczy przechłodzonych.

• Electromagnetic-radiation absorption of water P. Lunkenheimer,* S. Emmert, R. Gulich, M. Köhler,† M.
Wolf,‡ M. Schwab, and A. Loidl Experimental Physics V, Center for Electronic Correlations and Magnetism,
University of Augsburg, 86159 Augsburg, Germany



Electromagnetic-radiation absorption of water

20 GHz
Absorpcję wody można określić 
ilościowo za pomocą widm strat 
dielektrycznych, które ujawniają 
ogromny pik przy częstotliwości 
wzbudzającego pola elektrycznego 
około 20 GHz 



KTO kontroluje nasze zdrowie w Europie?

• In its 2 April 2009 resolution, the European
Parliament urged the Commission to review the
scientific basis and adequacy of the EMF limits in
Recommendation 1999/519/EC and to report back.
Parliament also requested that the Scientific
Committee on Emerging and Newly Identified
Health Risks carry out a review of the EMF limits.
Parliament requested consideration of the biological
effects, acknowledging the results of studies that
reveal harmful effects at lowest levels of
electromagnetic radiation, as well as calling for
active further research and consequently
development of solutions to negate or reduce
pulsations used for transmission. It suggested that
the Commission elaborate a guide to available

technology options for reducing
exposure to EMF in coordination
with experts from Member
States and the industries
concerned.

W swojej rezolucji z dnia 2 kwietnia 2009 r. Parlament
Europejski wezwał Komisję do przeglądu podstaw naukowych
i adekwatności limitów pól elektromagnetycznych, które
występują w zaleceniu 1999/519 / WE oraz do złożenia
sprawozdania. Parlament zwrócił się również do Komitetu
Naukowego ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych
Zagrożeń dla Zdrowia, aby dokonał przeglądu limitów pól
elektromagnetycznych. Parlament zwrócił się o rozważenie
skutków biologicznych, uznając wyniki badań, które ujawniają
szkodliwe skutki przy najniższych poziomach promieniowania
elektromagnetycznego, a także wezwał do dalszych aktywnych
badań, a w konsekwencji do opracowania rozwiązań
eliminujących lub zmniejszających pulsacje wykorzystywane
do transmisji. Zasugerował, aby Komisja we współpracy z
ekspertami z państw członkowskich i zainteresowanych
branż opracowała przewodnik po dostępnych opcjach
technologicznych ograniczania narażenia na pola
elektromagnetyczne.



Council of Europe 

• Council of Europe Resolution 1815
(2011) points to the potential health
effects of the very low frequency of
electromagnetic fields surrounding
power lines and electrical devices,
which are the subject of ongoing
research and public debate. It also
states that some non-ionising
frequencies appear to have more
or less potentially harmful, non-
thermal, biological effects on
humans, other animals and plants,
even when exposed to levels that
are below the official threshold
values. The resolution identifies
young people and children as
particularly vulnerable groups
and suggests that there could be
extremely high human and economic
costs if early warnings are neglected.

Rezolucja Rady Europy 1815 (2011) wskazuje na
potencjalne skutki zdrowotne bardzo niskiej
częstotliwości pól elektromagnetycznych otaczających
linie elektroenergetyczne i urządzenia elektryczne, które
są przedmiotem trwających badań i debaty publicznej.
Stwierdzono również, że niektóre częstotliwości
niejonizujące wydają się mieć mniej lub bardziej
potencjalnie szkodliwe, nietermiczne, biologiczne skutki
dla ludzi, innych zwierząt i roślin, nawet gdy są narażone
na poziomy poniżej oficjalnych wartości progowych.
Rezolucja określa młodzież i dzieci jako szczególnie
wrażliwe grupy i sugeruje, że w przypadku zaniedbania
wczesnych ostrzeżeń mogą wystąpić niezwykle wysokie
koszty ludzkie i ekonomiczne.



Scientific Committee on Emerging and 
Newly Identified Health Risks (SCENIHR)
• The European Commission Scientific Committee on 

Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) 
has a mandate to evaluate the risks of electromagnetic 
fields and periodically reviews the scientific evidence 
available to assess whether it still supports the exposure 
limits proposed in Council Recommendation 1999/519/EC. 
In its latest opinion of January 2015, SCENIHR suggested 
that there is a lack of evidence that EMF radiation affects 
cognitive functions in humans or contributes to an 
increase of the cases of cancer in adults and children. 

However, the International EMF 
Alliance (IEMFA) suggested that 
many members of SCENIHR 
could have a conflict of interests, 
as they had professional 
relationships with or received 
funding from various telecom 
companies.

Komitet Naukowy Komisji Europejskiej ds.
Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla
Zdrowia (SCENIHR) jest upoważniony do oceny zagrożeń
związanych z polami elektromagnetycznymi i
okresowego przeglądu dostępnych dowodów
naukowych, aby ocenić, czy nadal potwierdzają wartości
graniczne narażenia zaproponowane w zaleceniu Rady
1999/519 / WE . W swojej najnowszej opinii ze stycznia
2015 r. SCENIHR zasugerował, że brakuje dowodów na to,
że promieniowanie elektromagnetyczne wpływa na
funkcje poznawcze u ludzi lub przyczynia się do wzrostu
zachorowań na raka u dorosłych i dzieci. Jednak
International EMF Alliance (IEMFA) zasugerował, że wielu
członków SCENIHR może mieć konflikt interesów,
ponieważ utrzymywali stosunki zawodowe z różnymi
firmami telekomunikacyjnymi lub otrzymywali od nich
fundusze.



The Scientific Committee on Health, 
Environmental and Emerging Risks (SCHEER)

• Consequently, the Scientific Committee on Health,
Environmental and Emerging Risks (SCHEER),
replacing the former Scientific Committee on
Emerging and Newly Identified Health Risks
(SCENIHR), indicated a preliminary estimate of the
importance of 5G as high, in a statement in
December 2018. Furthermore, it evaluates the scale,
urgency and interactions (with ecosystems and

species) of possible hazard as high. It
suggested that there could be biological
consequences from a 5G environment, due to the
fact that there is a lack of 'evidence to inform the
development of exposure guidelines to 5G
technology'.

W związku z tym Komitet Naukowy ds.Zdrowia,
Środowiska i Pojawiających się Zagrożeń (SCHEER),
zastępując dawny Komitet Naukowy ds.Nowych i
Nowo Zidentyfikowanych Zagrożeń dla Zdrowia
(SCENIHR), wskazał wstępnie na duże znaczenia 5G
w oświadczeniu z grudnia 2018 r. Ponadto ocenia
skalę, pilność i interakcje (z ekosystemami i
gatunkami) potencjalnego zagrożenia.
Zasugerował, że mogą „wystąpić biologiczne
konsekwencje środowiska 5G, ze względu na fakt,
iż brakuje wytycznych dotyczących narażenia na
technologię 5G”.



International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection

• RF effects on the body and health implications

• RF EMFs have the ability to penetrate the human body, with the main effect of this being a rise in 
temperature in the exposed tissue.

• The human body can adjust to small temperature increases in the same way as it does when undertaking 
exercise and performing sporting activities. This is because the body can regulate its internal temperature. 
However, above a certain level (referred to as the threshold), RF exposure and the accompanying 
temperature rise can provoke serious health effects, such as heatstroke and tissue damage (burns).

• Another general characteristic of RF EMFs is that the higher the frequency, the lower the depth of 
penetration of the EMFs into the body. As 5G technologies can utilise higher EMF frequencies 
(>24 GHz) in addition to those currently used (<4 GHz), power from those higher frequencies 
will be primarily absorbed more superficially than that from previous mobile telecommunications 
technologies. However, although the proportion of power that is absorbed superficially (as 
opposed to deeper in the body) is larger for the higher frequencies, the ICNIRP (2020) 
restrictions have been set to ensure that the resultant peak spatial power will remain far 
lower than that required to adversely affect health.

• Accordingly, 5G exposures will not cause any harm providing that they adhere to the ICNIRP (2020) 
guidelines.



CHANGES IN REGULATIONS BETWEEN 1998 to 2020
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

1. Whole body average exposure
restrictions
• The whole-body exposure restriction in

ICNIRP (1998) was set in terms of the
quantity ‘SAR’ (Specific energy Absorption
Rate). This is also the case for ICNIRP
(2020). However, whereas this restriction
only applied up to 10 GHz in ICNIRP
(1998), it is applicable across the entire
100 kHz to 300 GHz range in ICNIRP
(2020). This will ensure that exposures
from new technologies do not lead to
excessive temperature rise deep in the
body. The averaging time for this
restriction has also been changed from 6
minutes in ICNIRP (1998) to 30 minutes in
ICNIRP (2020), to better match the time
taken for body core temperature to rise.
The basic restriction values themselves
have not changed, as research has now
shown that they were even more
conservative than was originally thought.

1. Ograniczenia dotyczące średniego narażenia całego
ciała Ograniczenie narażenia całego ciała w ICNIRP
(1998) zostało określone jako wielkość „SAR”
(współczynnik absorpcji energii właściwej). Dotyczy to
również ICNIRP (2020). Jednakże, podczas gdy to
ograniczenie dotyczyło tylko do 10 GHz w ICNIRP
(1998), ma zastosowanie w całym zakresie od 100 kHz
do 300 GHz w ICNIRP (2020). Zapewni to, że
ekspozycje z nowych technologii nie doprowadzą do
nadmiernego wzrostu temperatury w głąb ciała.
Średni czas dla tego ograniczenia został również
zmieniony z 6 minut w ICNIRP (1998) do 30 minut w
ICNIRP (2020), aby lepiej dopasować czas potrzebny
do wzrostu temperatury wewnętrznej ciała. Same
podstawowe wartości ograniczeń nie uległy zmianie,
ponieważ badania wykazały, że są one jeszcze bardziej
konserwatywne, niż początkowo sądzono.



Health and environmental impacts of 5G
STOA  European Parliament    07-12-2020

• The imminent introduction of 5G across the
EU is expected to bring new opportunities for
citizens and businesses, through faster
browsing, streaming, downloading, as well as
better connectivity - a new stage in the
evolution of our increasingly interconnected
world. 5G wireless communication offers
numerous advantages, for instance to
medical research, which will benefit from
having such extremely high gigabit
connectivity. 5G is the foundation technology
for the Internet of Things (IoT), where
machines will communicate with each other.
However, 5G may also bring new
threats to human and animal health
and to the environment.

Oczekuje się, że rychłe wprowadzenie 5G w całej UE
przyniesie nowe możliwości obywatelom i
przedsiębiorstwom dzięki szybszemu przeglądaniu,
przesyłaniu strumieniowemu, pobieraniu, a także
lepszej łączności - nowy etap w ewolucji naszego coraz
bardziej połączonego świata. Komunikacja
bezprzewodowa 5G ma wiele zalet, na przykład w
badaniach medycznych, które skorzystają na tak
ekstremalnie wysokiej łączności gigabitowej. 5G to
podstawowa technologia Internetu rzeczy (IoT), w

której maszyny będą się ze sobą komunikować.
Jednak 5G może również przynieść nowe
zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt
oraz dla środowiska.



UN Universal Declaration of Human 
Rights• UN Universal Declaration of Human Rights,

the Helsinki Accords and other
international treaties recognise that
informed consent prior to interventions
that might affect human health is an
essential, fundamental human right, which
becomes even more controversial when
considering children's and young people's
exposure. the possible negative health
impacts due to the inescapability of
constant exposure of citizens in a 5G
environment. The recent academic
literature illustrates that continuous
wireless radiation seems to have biological
effects especially considering the particular
characteristics of 5G: the combination of
millimetre waves, a higher frequency, the
quantity of transmitters and the quantity of
connections. Various studies suggest that
5G would affect the health of humans,
plants, animals, insects, and microbes – and
as 5G is an untested technology, a cautious
approach would be prudent.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ, porozumienia
helsińskie i inne traktaty międzynarodowe uznają, że świadoma
zgoda przed interwencjami, które mogą mieć wpływ na zdrowie
ludzkie, jest podstawowym, podstawowym prawem człowieka,
które staje się jeszcze bardziej kontrowersyjne, gdy rozważa się

narażenie dzieci i młodzieży. możliwe negatywne skutki dla
zdrowia wynikające z niemożności uniknięcia stałego
narażenia obywateli na środowisko 5G. Najnowsza
literatura naukowa pokazuje, że ciągłe promieniowanie
bezprzewodowe wydaje się mieć skutki biologiczne, zwłaszcza
biorąc pod uwagę szczególne cechy 5G: kombinację fal
milimetrowych, wyższą częstotliwość, liczbę nadajników i
liczbę połączeń. Różne badania sugerują, że 5G wpłynie na
zdrowie ludzi, roślin, zwierząt, owadów i drobnoustrojów - a
ponieważ 5G jest technologią niesprawdzoną, rozważne byłoby
ostrożne podejście.



UN Universal Declaration of Human 
Rights

• A certain divergence exists among scientists on the
potential negative effects of EMF exposure and 5G.
Experts rarely possess complementary backgrounds
in both physics or engineering and medicine,
therefore more complete scientific expertise could
be achieved by combining research teams
experienced in all relevant disciplines. Optical fibre
technology has been suggested by some experts as
a secure alternative to 5G, because the signal is
confined within the fibre. Its potential is much
higher than that of 5G and there is no comparison
between optical fibre and wireless. Investment in
optical fibre can be upgraded to superior speeds in
the future, whereas it is necessary to change the
whole system for wireless technologies.

Wśród naukowców istnieje pewna rozbieżność co do
potencjalnych negatywnych skutków ekspozycji na pola
elektromagnetyczne i 5G. Eksperci rzadko posiadają
uzupełniające się wykształcenie zarówno w dziedzinie
fizyki, jak i inżynierii i medycyny, dlatego pełniejszą
wiedzę naukową można osiągnąć, łącząc zespoły
badawcze posiadające doświadczenie we wszystkich

odpowiednich dyscyplinach. Niektórzy eksperci
sugerowali technologię światłowodową jako
bezpieczną alternatywę dla 5G, ponieważ sygnał
jest zamknięty w światłowodzie. Jego potencjał jest
znacznie wyższy niż w przypadku 5G i nie ma
porównania między światłowodem a
bezprzewodowym. Inwestycje w światłowody można w
przyszłości ulepszyć do wyższych prędkości, podczas gdy
konieczna jest zmiana całego systemu w technologiach
bezprzewodowych.



The European Commission

•The European Commission 
has not yet conducted 
studies on the potential 
health risks of the 5G 
technology.!!!!!!!!!!!!!!!!!

• See answer given by the European Commission to 
parliamentary question E-005128/2018(ASW). See also 
'MEP: Commission ‘irresponsible’ on 5G health risks', 
Euractiv, 12 December 2019. 

Komisja Europejska nie
przeprowadziła jeszcze
badań dotyczących
potencjalnych zagrożeń dla
zdrowia związanych z
technologią 5G.
!!!!!!!!!!!!!!!!!



Research on EMF and 5G effects on human 
health 

• European Parliament 

• . A resolution of 2 April 2009 on health 
concerns associated with electromagnetic 
fields urged the European Commission to 
review the scientific basis and adequacy of 
the EMF limits in Recommendation 
1999/519/EC and to report back. It also 
requested that the Scientific Committee on 
Emerging and Newly Identified Health Risks 
carries out a review of the EMF limits. 

•

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009
r. w sprawie problemów zdrowotnych związanych z polami
elektromagnetycznymi wezwała Komisję Europejską do
przeglądu podstaw naukowych i adekwatności limitów EMF
występujących w zaleceniu 1999/519 / EC oraz do złożenia
sprawozdania zwrotnego. Zwrócił się również do Komitetu
Naukowego ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych
Zagrożeń dla Zdrowia, aby przeprowadził przegląd limitów
pól elektromagnetycznych. Szybko rośnie literatura
akademicka na temat skutków ekspozycji na pola
elektromagnetyczne, a w szczególności 5G. Niektóre
artykuły naukowe potwierdzają możliwe zagrożenia dla
zdrowia, podczas gdy inne nie. WHO (IARC) sklasyfikował
częstotliwości EML jako prawdopodobnie rakotwórcze dla
ludzi w 2011 r. IARC niedawno nadała priorytet badaniu
promieniowania elektromagnetycznego i przeglądu jego
wpływu w ciągu następnych pięciu lat (2020-2024).



Research on EMF and 5G effects on 
human health 

• A section of the scientific community
– mainly doctors and researchers in
medical sciences – argues that there
are negative impacts from EMF
exposure and that these will increase
with the implementation of 5G. A 5G
appeal was presented to the United
Nations in 2015, and to the
European Union from 2017, with an
increasing number of scientists'
signing (268 scientists and medical
doctors as of 18 December 2019).

Część środowiska naukowego - głównie
lekarze i badacze nauk medycznych -
twierdzi, że istnieją negatywne skutki
narażenia na pola elektromagnetyczne, które
wzrosną wraz z wdrożeniem 5G. Apel w
sprawie 5G został skierowany do ONZ w
2015 r., a do Unii Europejskiej od 2017 r.,
Przy czym coraz więcej naukowców
podpisało (268 naukowców i lekarzy według
stanu na 18 grudnia 2019 r.) ten apel.



Research on EMF and 5G effects on 
human health 

• The signatories state that with the
increasingly extensive use of wireless
technology, especially when 5G is
deployed, nobody could avoid
exposure to constant EMF radiation
because of the huge number of 5G
transmitters with an estimated 10 to 20
billion connections (to self-driving cars,
buses, surveillance cameras, domestic
appliances, etc.). In addition, the appeal
states that a large number of scientific
publications illustrate EMF exposure
effects such as an elevated risk of
cancer, genetic damage, learning and
memory deficits, neurological
disorders, etc. The appeal points out
not only harm to humans, but also to
the environment.

Sygnatariusze twierdzą, że przy coraz szerszym wykorzystaniu
technologii bezprzewodowej, zwłaszcza przy wdrażaniu 5G, nikt
nie może uniknąć narażenia na stałe promieniowanie
elektromagnetyczne ze względu na ogromną liczbę
nadajników 5G z około 10 do 20 miliardami połączeń (do
samochodów autonomicznych, autobusy, kamery
monitorujące, sprzęt AGD itp.). Ponadto w apelu stwierdza się,
że wiele publikacji naukowych ilustruje skutki narażenia na pola
elektromagnetyczne, takie jak podwyższone ryzyko raka,
uszkodzenia genetyczne, deficyty uczenia się i pamięci,
zaburzenia neurologiczne itp. W apelu zwrócono uwagę nie
tylko na szkody dla ludzi, ale także do otoczenia.



Research on EMF and 5G effects on 
human health 

• The appeal recommends a moratorium on the deployment of 
5G for telecommunications until potential hazards for human 
health and the environment have been fully investigated by 
scientists independent of industry. They urge the EU to follow 
Resolution 1815 of the Council of Europe, and demand that a 
new assessment is carried out by an independent task force. 

• In this regard, some scientists 
consider it necessary to establish 
new exposure limits that take 
account of the new characteristics 
of exposure. Such limits should be 
based on the biological effects of 
EMF radiation, rather than on the 
energy-based specific absorption 
rate. 

W apelu zaleca się moratorium na wdrażanie 5G
w telekomunikacji do czasu pełnego zbadania
potencjalnych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i
środowiska przez naukowców niezależnych od
branży. Wzywają UE do przestrzegania rezolucji
1815 Rady Europy i żądają, aby nowa ocena została
przeprowadzona przez niezależną grupę
zadaniową. W związku z tym niektórzy naukowcy
uważają za konieczne ustanowienie nowych
limitów narażenia, które uwzględniają nowe cechy
narażenia. Takie limity powinny opierać się na
biologicznych skutkach promieniowania
elektromagnetycznego, a nie na współczynniku
pochłaniania energii właściwej.



2018 review

• A 2018 review of more recently published peer-reviewed 
articles on the biological and health effects of radio 
frequency EMF, including 5G, also verifies the available 
evidence on the effects of millimetre waves. The review 
concludes that evidence of the biological properties of 
radiofrequency EMF are accumulating progressively and 
even though they are, in some cases, still preliminary or 
controversial, point to the existence of multi-level 
interactions between high-frequency EMF and biological 
systems, and to the possibility of oncological and non-
oncological (mainly reproductive, metabolic, 
neurological, microbiological) effects. Moreover, it points 
out that the wide and increasing density of wireless 
devices and antennas raises particular concerns. Taking 
this into account, '... although the biological effects of 5G 
communication systems are very scarcely investigated, 
an international action plan for the development of 5G 
networks has started, with a forthcoming increase in 
devices and density of small cells, and with the future 
use of millimetre waves'. However, there are indications 
that millimetre waves can increase skin temperature, 
promote cellular proliferation, and inflammatory and 
metabolic processes. According to the review, further 
studies are necessary to improve independent 
exploration of the health effects of radio frequency EMF 
in general and of millimetre waves in particular.16 

Przegląd opublikowanych niedawno artykułów recenzowanych w 2018 r. na
temat biologicznych i zdrowotnych skutków pól elektromagnetycznych o
częstotliwości radiowej, w tym 5G, również weryfikuje dostępne dowody na
wpływ fal milimetrowych. W przeglądzie stwierdza się, że dowody na
właściwości biologiczne pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej
gromadzone są stopniowo i chociaż w niektórych przypadkach są one nadal
wstępne lub kontrowersyjne, wskazują na istnienie wielopoziomowych
interakcji między polami elektromagnetycznymi o wysokiej częstotliwości a
systemami biologicznymi oraz na możliwość skutków onkologicznych i
nieonkologicznych (głównie reprodukcyjnych, metabolicznych,
neurologicznych, mikrobiologicznych). Ponadto zwraca uwagę, że szczególne
obawy budzi szeroka i rosnąca gęstość urządzeń bezprzewodowych i anten.
Biorąc to pod uwagę, `` ... chociaż skutki biologiczne systemów
komunikacyjnych 5G są bardzo skąpo zbadane, rozpoczęto międzynarodowy
plan działania na rzecz rozwoju sieci 5G, przewidujący zbliżający się wzrost
liczby urządzeń i gęstości małych komórek oraz przyszłe wykorzystanie fal
milimetrowych ”. Istnieją jednak przesłanki, że fale milimetrowe mogą
zwiększać temperaturę skóry, sprzyjać proliferacji komórek oraz procesom
zapalnym i metabolicznym. Według przeglądu konieczne są dalsze badania, aby
usprawnić niezależne badanie skutków zdrowotnych pól elektromagnetycznych
o częstotliwości radiowej w ogóle, a fal milimetrowych w szczególności



Living cells 2016 review

• A 2016 review of scientific articles, covering
experimental data on the oxidative effects of
low-intensity radiofrequency radiation in living
cells, finds that, among 100 currently available
peer-reviewed studies (18 in vitro studies, 73
studies in animals, 3 studies in plants and 6
studies in humans), '... dealing with oxidative
effects of low-intensity radiofrequency
radiation, in general, 93 confirmed that
radiofrequency radiation induces oxidative
effects in biological systems'. More precisely, in
58 studies of laboratory rats, 54 show positive
results, and 4 of 6 studies in humans were
positive. In addition, 17 of the 18 of the in vitro
studies were positive, including two on human
spermatozoa and two on human blood cells.
According to the authors, 'The analysis of
modern data on biological effects of low-
intensity radiofrequency radiation (RFR) leads
to a firm conclusion that this physical agent is a
powerful oxidative stressor for living cells'.

W przeglądzie artykułów naukowych z 2016 r., obejmującym dane
eksperymentalne dotyczące oksydacyjnych skutków
promieniowania o niskiej intensywności i częstotliwości radiowej w
żywych komórkach, stwierdzono, że spośród 100 obecnie
dostępnych badań recenzowanych (18 badań in vitro, 73 badania na
zwierzętach, 3 badania na roślinach) i 6 badań na ludziach), „…
zajmując się efektami oksydacyjnymi promieniowania o
częstotliwości radiowej o niskiej intensywności, ogólnie 93,
potwierdziło, że promieniowanie o częstotliwości radiowej
wywołuje efekty oksydacyjne w układach biologicznych”. Dokładniej,
w 58 badaniach szczurów laboratoryjnych 54 dało pozytywne
wyniki, a 4 z 6 badań na ludziach były pozytywne. Ponadto 17 z 18
badań in vitro było pozytywnych, w tym dwa na ludzkich
plemnikach i dwa na ludzkich komórkach krwi. Zdaniem autorów:
„Analiza współczesnych danych dotyczących biologicznych skutków
promieniowania o niskiej intensywności promieniowania o
częstotliwości radiowej (RFR) prowadzi do jednoznacznego wniosku,
że ten czynnik fizyczny jest silnym stresorem oksydacyjnym dla
żywych komórek”.
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Novel strategies of Raman imaging for brain 
tumor research

Medulloblastoma , grade IV Astrocytoma  , grade II



KREW

W skład krwi wchodzą składniki komórkowe (ok. 44%) i osocze
(ok. 55%). Dalsze składniki krwi to hormony, rozpuszczone gazy
oraz substancje odżywcze (cukier, tłuszcze i witaminy), 
transportowane do komórek, a także produkty przemiany 
materii (np. mocznik i kwas moczowy), niesione z komórek do 
miejsc, gdzie mają być wydalone. Wiki

https://pl.wikipedia.org/wiki/Osocze_krwi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hormony_zwierzęce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gaz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tłuszcze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Witaminy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metabolizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mocznik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_moczowy


H. Abramczyk, B. Brozek-Pluska, Chem. Rev. 113 (2013) 5766-7581

The field of cancer diagnostics  has become so huge that it is impossible to touch the whole field in a single lecture. Therefore, I 

have selected only a few topics , giving preference only to those which were directly related to our personal contribution:  The

views expressed in this lecture are highly personal, in the sense that they are based either on my own laboratory work recently , 

or on the work I am familiar with



2018 study carried out on animals

A 2018 study carried out on
animals, showed that
electromagnetic radiation
emitted by wifi networks can
lead to hyperglycaemia,
increased oxidative stress and
impaired insulin secretion in rat
pancreatic islets. A method of
creating diabetes (which can
lead to kidney deficiency in the
long term) in laboratory rats is
to expose them, even briefly, to
2.4 GHz.

Badanie przeprowadzone na
zwierzętach w 2018 roku wykazało,
że promieniowanie
elektromagnetyczne emitowane
przez sieci Wi-Fi może prowadzić do
hiperglikemii, zwiększonego stresu
oksydacyjnego i upośledzonego
wydzielania insuliny w wysepkach
trzustkowych szczurów. Sposobem
wywołania cukrzycy (która może
prowadzić do niewydolności nerek w
dłuższej perspektywie) u szczurów
laboratoryjnych jest wystawienie ich,
choćby na krótko, na 2,4 GHz.



A 2019 report of the Swedish Radiation Safety Authority's 
Scientific Council on Electromagnetic Fields

• A 2019 report of the Swedish Radiation Safety Authority's
Scientific Council on Electromagnetic Fields considers two
large animal studies: the US National Toxicology Program
(NTP) study and the

• Italian Falcioni et al. study, which analyse the relationship
between radio wave exposure and schwannoma of the heart
in male rats. The report concludes that there is some
inconsistency in the results between the two studies and that
no new causal relationship between EMF exposure and health
risks was established. It recommends that further research is
important, particularly regarding long-term effects and
especially since the entire population will be exposed. It
points out that a possible relationship between radio wave

exposure and oxidative stress should be a subject
of further research, as well as the
association between weak low-
frequency magnetic fields and
childhood leukaemia, as observed
in epidemiological studies.

Raport Rady Naukowej Szwedzkiego Urzędu
ds.Bezpieczeństwa Radiacyjnego z 2019 r.na temat pól
elektromagnetycznych dotyczy dwóch badań
przeprowadzonych na zwierzętach: badania amerykańskiego
Narodowego Programu Toksykologicznego (NTP) i badania
Włoski Falcioni et al. badanie, w którym analizowano związek
między ekspozycją na fale radiowe a nerwiakiem serca u
samców szczurów. W raporcie stwierdza się, że istnieje pewna
niespójność w wynikach między dwoma badaniami i że nie
ustalono nowego związku przyczynowego między narażeniem
na pola elektromagnetyczne a zagrożeniami dla zdrowia.
Zaleca, aby dalsze badania były prowadzone, szczególnie w
odniesieniu do skutków długoterminowych, zwłaszcza, że cała
populacja będzie na nie narażona. Wskazuje, że ewentualny
związek między ekspozycją na fale radiowe a stresem
oksydacyjnym powinien być przedmiotem dalszych badań, a
także, jak zaobserwowano w badaniach epidemiologicznych,
związek między słabymi polami magnetycznymi o niskiej
częstotliwości a białaczką dziecięcą.



Another review of studies published in 
2018on humans and the environment 

• Far less research exists to determine the effects of 5G
technologies on humans and the environment,
according to another review of studies published in
2018. Considering the already existing complex mix of
lower frequencies, it argues that in addition to those,
the expected higher frequency 5G radiation would
cause negative impacts on physical and
mental public health. Concretely in the case of
millimetre waves, it analyses the results of studies which
find effects on the skin, eyes, and immune system,
and bacterial antibiotic resistance. The review
suggests that the effects of radiofrequency EMF will be
problematic to sort out epidemiologically, as no
unexposed control group will remain. The study
consequently calls for precaution in the deployment
of this new technology. The author argues that
while physicists and engineers give assurances that
the only measure to harm health is heat, medical
scientists indicate that there are other mechanisms
whereby cellular functioning can be disrupted by
non-thermal exposures to radiofrequency.

Istnieje znacznie mniej badań, które pozwolą określić wpływ
technologii 5G na ludzi i środowisko, zgodnie z innym przeglądem
badań opublikowanym w 2018 r. Biorąc pod uwagę już istniejącą
złożoną mieszankę niższych częstotliwości, argumentuje, że oprócz
tych spodziewanych wyższych częstotliwości 5G promieniowanie
miałoby negatywny wpływ na fizyczne i psychiczne zdrowie
publiczne. Konkretnie, w przypadku fal milimetrowych analizuje
wyniki badań, w których stwierdzono wpływ na skórę, oczy i układ
odpornościowy oraz oporność bakterii na antybiotyki. Przegląd
sugeruje, że skutki promieniowania elektromagnetycznego o
częstotliwości radiowej będą problematyczne przy rozwiązywaniu
skutków epidemiologicznych, ponieważ nie ma żadnej
nienaświetlonej grupy kontrolnej. W związku z tym badanie wzywa
do zachowania ostrożności przy wdrażaniu tej nowej technologii.
Autor argumentuje, że podczas gdy fizycy i inżynierowie zapewniają,
że jedynym środkiem szkodliwym dla zdrowia jest ciepło, naukowcy
medycyny wskazują, że istnieją inne mechanizmy, dzięki którym
funkcjonowanie komórek może zostać zakłócone przez nietermiczną
ekspozycję na fale radiowe.



2019 review of 94 articles, funded by 
Deutsche Telekom

• '... available studies do not
provide adequate and sufficient
information for a meaningful
safety assessment, or for the
question about non-thermal
effects. There is a need for
research regarding local heat
developments on small surfaces,
e.g., skin or the eye, and on any
environmental impact. There
was no consistent relationship
between power density,
exposure duration, or frequency,
and exposure effects'.

dostępne badania nie dostarczają
odpowiednich i wystarczających
informacji do przeprowadzenia
miarodajnej oceny bezpieczeństwa lub
do pytania o skutki nietermiczne.
Istnieje potrzeba badań dotyczących
lokalnego wydzielania się ciepła na
małych powierzchniach, np. na skórze
lub oku, oraz wszelkich wpływów na
środowisko. Nie było stałego związku
między gęstością mocy, czasem trwania
lub częstotliwością ekspozycji a
efektami ekspozycji ”.



MAIN REFERENCES 

• MAIN REFERENCES 

• 5G Deployment: State of Play in Europe, USA and Asia, Policy Department for Economic, Scientific 
and Quality of Life Policies, Directorate-General for Internal Policies, European Parliament, June 2019. 

• Di Ciaula A., Towards 5G communication systems: Are there health implications?, International 
Journal of Hygiene and Environmental Health, Volume 221, Issue 3, pp. 367-375, April 2018. 

• Negreiro M., Towards a European gigabit society Connectivity targets and 5G, EPRS, European 
Parliament, June 2017. 

• Russel C., 5 G wireless telecommunications expansion: Public health and environmental implications, 
Environmental Research, Volume 165, pp. 484-495, 2018. 

• Simko M. and Mattsson M.-O., 5G Wireless Communication and Health Effects – A Pragmatic Review 
Based on Available Studies Regarding 6 to 100 GHz, International Journal of Environmental Research 
and Public Health, 16(18), September 2019. 

• Scholz N., Mobile phones and health: Where do we stand?, EPRS, European Parliament, March 2019



National Toxicology Program

• We should defend the use of
animal studies that can eliminate
the need to wait until enough
human cancer data are available
before implementing strategies
to protect public health.
According to the author, the
intensity of exposure in the
brains of rats in the NTP study
were similar to potential human
mobile phone exposures.

Powinniśmy bronić wykorzystywania badań na
zwierzętach, które mogą wyeliminować potrzebę
czekania, aż dostępna będzie wystarczająca ilość
danych na temat raka u ludzi, przed wdrożeniem
strategii ochrony zdrowia publicznego. Zdaniem
autora, intensywność ekspozycji w mózgach
szczurów w badaniu NTP była podobna do
potencjalnej ekspozycji człowieka korzystającego
z telefonu komórkowego



BIOLOGICZNE EFEKTY  -Biała Księga

•„W przypadku eksperymentów na
zwierzętach nie jest oczywiste, ze względu
na istotne różnice pomiędzy różnymi
organizmami, czy wyniki można przenosić
wprost na ludzi.”

Prof. dr hab. Eugeniusz Rokita, 527, 619 96 80, ufrokita( at )cyf-
kr.edu.pl ... Grzegorz Tatoń, 525, 619 96 82, g.taton( at 
)uj.edu.pl. 



https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/5g-klucz-
do-przemyslowej-przyszlosci/
• FAKE NEWS

• Warto dodać, że także ludzkie ciało jest źródłem pola

elektromagnetycznego. Energia fotonów stale emitowanych
przez ludzką skórę jest milion razy większa niż energia fal radiowych i
mikrofalowych. To zjawisko jest powszechnie wykorzystywane w
medycynie w badaniach fal mózgowych (EEG) i monitorowaniu pracy
serca (EKG). Co więcej, jako ludzie jesteśmy wyposażeni w biologiczne
detektory pola elektromagnetycznego. Bardzo dokładnym
„przyrządem” jest skóra wyczuwająca promieniowanie podczerwone,
czyli ciepło. Z kolei zmysł wzroku pozwala nam rejestrować fotony w
zakresie światła widzialnego, które również zaliczamy do PEM.



EEG

• The recorded waveforms reflect
the cortical electrical activity.
Signal intensity: EEG activity is
quite small, measured in
microvolts (mV). Signal
frequency: the main
frequencies of the human EEG
waves are: Delta: has a

frequency of 3 Hz or
below.

Zarejestrowane przebiegi odzwierciedlają korową 
aktywność elektryczną. Intensywność sygnału: 
aktywność EEG jest dość mała, mierzona w 
mikrowoltach (mV). Częstotliwość sygnału: główne 
częstotliwości ludzkich fal EEG to: Delta: ma 
częstotliwość 3 Hz lub mniej. 



W uzasadnieniu czytamy że, ma on na celu wyjaśnić Polakom czym jest technologia 5G oraz walkę z półprawdami i fake 
newsami na temat szkodliwości 5G dla ludzi i środowiska. 





Choć teoretycznie podwyższenie
temperatury może wywoływać
wiele skutków pośrednich
w ludzkim organizmie, w praktyce
brak na to dowodów.

Trzeba mocno podkreślić, że rozważany w niniejszej
książce zakres częstotliwości promieniowania
EM charakteryzuje się zbyt niską energią
fotonów, aby doszło do wywołania jonizacji czy
niszczenia wiązań chemicznych. Jak pamiętamy,
energia fotonów promieniowania stosowanego
w telekomunikacji jest rzędu 10-6 eV, czyli jednej
milionowej elektronowolta. Dla porównania: typowe
wiązanie chemiczne ma energię rzędu kilku eV.
Przykładowo, aby zerwać wiązanie O-H, występujące
choćby w cząsteczce wody, należy dostarczyć
ok. 5,15 eV. Nawet energia dużo słabszych wiązań,
tzw. wiązań van der Waalsa, które pomagają utrzymywać
kształt dużym cząsteczkom występującym
w komórkach żywych (biomolekułom), np. białkom,
wynosi 0,08-0,4 eV.



BIOLOGICZNE EFEKTY Biała Księga

Cząsteczki chemiczne można pobudzać również w bardziej subtelny sposób, nie niszcząc ich

wiązań, lecz skłaniając do wibracji lub obracania się (rotacji). W przypadku PEM o częstotliwościach

radiowych jest to jednak mało prawdopodobne. Aby wzbudzić stany rotacyjne dwuatomowej cząsteczki,
konieczne jest zastosowanie promieniowania EM o częstotliwości wyższej

niż 30 GHz. Wywołanie wibracji dwuatomowych cząsteczek wymaga energii rzędu 0,04 eV (zakres IR). Typowe
częstotliwości drgań w układzie z wiązaniami wodorowymi są rzędu 300 GHz, czyli dwa rzędy wielkości większe

niż rozważany zakres PEM. Podane liczby jednoznacznie dowodzą, że PEM w wyżej określonym zakresie

częstotliwości, z powodu zbyt niskiej energii fotonów, nie jest w stanie wywołać zmian struktury

czy powodować wzbudzenia biomolekuł



Biała księga                                STOA European 
Parliament 



KTO NAS OBRONI?



BRAK ZGODY

• W większości przypadków to konsumenci i stowarzyszenia, 
które ich reprezentują, muszą udowodnić istnienie 
zagrożenia związanego z wprowadzoną na rynek procedurą 
lub z wprowadzonym produktem, przy czym obowiązek ten 
nie obejmuje lekarstw, pestycydów ani dodatków do 
żywności. (fragment z Białej Księgi)



Future. Keeping science in the right hands

• Today much of the ethical
and political decision-making
people in national
governments and
international entities
understand that keeping
science in the right hands is
the main priority of the
contemporary world.

Obecnie wielu etycznych i politycznych 
decydentów w rządach krajowych i 
podmiotach międzynarodowych rozumie, że 
utrzymanie nauki we właściwych rękach jest 
głównym priorytetem współczesnego świata. 



Rozwiązanie 

• Powołanie PAŃSTWOWEJ NARODOWEJ AGENCJI
NOWYCH TECHNOLOGII oraz zwiększenie wpływu organizacji
pozarządowych na procesy ochrony przed promieniowaniem, w tym

• planowania kontroli poziomów emisji przez wojewódzkie inspektoraty ochrony
środowiska,

• zwiększenie przejrzystości w zakresie wyników pomiarów (poprzez m.in. umożliwieniu
przekazywania wyników pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w
postaci elektronicznej,

• wprowadzenia obowiązku ich udostępniania na stronach internetowych organów, do
których są przekazywane, czy umożliwienia zgłoszeń instalacji, z której emisja nie
wymaga pozwolenia mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko również w postaci
elektronicznej. Ponadto, budowa systemu informacyjnego o instalacjach wytwarzających
promieniowanie elektromagnetyczne.



PAŃSTWOWA NARODOWA AGENCJA 
NOWYCH TECHNOLOGII

• Dlatego uważam, że powinniśmy zjednoczyć się i silnie nacisnąć na
władzę, aby natychmiast powołała do życia PAŃSTWOWĄ
NARODOWĄ AGENCJĘ NOWYCH TECHNOLOGII, której pozytywna
opinia byłaby konieczna przed wprowadzeniem nowej technologii do
powszechnego użytku, podobnie jak to ma miejsce w przypadku
nowych leków. Agencja winna być finansowana przez państwo
(podobnie jak słynna amerykańska agencja rządowa Food and Drug
Administration (FDA)), ale bezwzględnie od niego niezależna, co
należy zagwarantować odpowiednio precyzyjnymi i rygorystycznymi
przepisami. Jest to konieczne, aby mogła dobrze i dociekliwie
pracować w celu uzyskania wiarygodności, jaką ma FDA, która
kontroluje leki, urządzenia medyczne, urządzenia (nie tylko
medyczne) emitujące promieniowanie. FDA uchroniła Amerykanów
m.in. Przed niebezpiecznymi skutkami zażywania talidomidu.



Future. Keeping science in the right hands

•Czy staromodna etyka odpowiedzialności
uczonych za losy świata zwycięży, czy też
ulegnie żądzom chciwości, korzyściom
grantowym i interesom globalnych korporacji?


