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Minister Zdrowia
Warszawa, 07 lutego 2022 r.

ZPŚ.612.23.2022

Pan

Senator
Aleksander Pociej
Przewodniczący Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji

Szanowny Panie Senatorze,
odpowiadając na pismo z dnia 25 stycznia 2022

r.,

znak: BPS.DKS.KPCPP.0330.G.2022

w sprawie zaproszenia na posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności

iPetycji, które odbędzie się w dniu 10 lutego 2022

godz. 9.00, uprzejmie proszę
o przyjęcie poniższych informacji dotyczących pkt. 6 porządku obrad 152. posiedzenia
r. o

Komisji.

Autor petycji P10-67l21 zgłasza 5 wniosków dotyczących wprowadzenia ustawowych

zakazów

nakazów w sprawie użytkowania sieci łączności w zakresie czestotliwosci
mikrofalowych. Autor petycji wnioski te zgłasza w oparciu o negowanie powszechnie
i

uznanej opinii o dostatecznej ochronie zdrowia ludzi przed promieniowaniem
elektromagnetycznym pod warunkiem dotrzymywania okreslonych w przepisach
parametrów tegoż pola elektromagnetycznego.
Ochrona zdrowia ludzi przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego realizowana
jest poprzez ustanowienie limitów pola elektromagnetycznego w środowisku. Aktem
prawnym wprowadzającym takie limity jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pol elektromagnetycznych

wśrodowisku (Dz.

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

U.

poz. 2448). Podobne dopuszczalne poziomy obowiązują
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w większości państw UE zapewniając bezpieczeństwo dla zdrowia ludzi pod warunkiem

utrzymywania

wartości

charakteryzujących

pole

elektromagnetyczne

poniżej

wspomnianych dopuszczalnych poziomów
Dokument International Commission On Non-lonizing Radiation (ICNIRP) z 2020
podtrzymuje poprzednią swoją opinię 2 1998

r. o

r.

braku zagrożeń dla zdrowia pól

elektromagnetycznych o wartościach poniżej wskazanych w raporcie poziomów.
Dodatkowo w raporcie wskazano, że stosowanie się do wytycznych chroni przed
potencjalnymi zagrożeniami calą populację (w tym dzieci, kobiety w ciąży, osoby chore
i

starsze) oraz chroni przed potencjalnymi negatywnymi skutkami zdrowotnymi

związanymi z narażeniem na promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące od
technologii 5G.
Nie ma zatem powodu do podejmowania inicjatyw ustawodawczych proponowanych

wpetycji, a dotyczących ustanawiania rozmaitych zakazów

nakazów związanych

i

z promieniowaniem elektromagnetycznym oraz do podejmowania akcji informacyjnej
proponowanej w tejże petycji,
Dodatkowo należy wskazać, że nadawca pisma rozpowszechnia nieprawdziwe
informacje o szkodliwosci promieniowania elektromagnetycznego (PEM) rozsyłając do

ponad kilkudziesieciu adresatow podobne do rozpatrywanej petycji teksty wpisując się
w ten sposób w dzialania obecnych nie tylko w Polsce ruchów anty PEM (anty SG),
i

Należy też dodać, że tożsama w treści petycja (Nr BKSP-144-IX-515l21) zostala

przestana przez tegoż autora do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej:
http://orka.seim.oov.p|lnetvcje.nsflnazwa/144-lX-515-21/$f|Ie/144-IX-515-21„pdf
W posumowaniu opinii Biura Analiz Sejmowych nt. petycji Nr BKSP-144-lX-515/21

wskazano. że nie istnieje uzasadnienie do wprowadzania przepisów postulowanych
przez wnioskodawcę:
http:llorkaseim.dov.leDetvcie.nsf/nazwa/iX-515/$ti|e/iX-515.pdf
.

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2022
nie uwzględnić żądań zawartych w petycji,

Z poważaniem,

Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu
/dokument podpisany eiektwnicznle/
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Ministerstwo Zdrowia
Departament
Zdrowia Publicznego

warszawa, 25 lutego 2022

l'.

ZPŚ.0164.52.2022

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania
Elektroskażeniom „Prawo do Życia”
ul.

Bracka 16A

44-251 Rybnik

Szanowni Państwo,
nawiązując do wniosku z dnia 14 lutego 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej
wtrybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2176), Departament Zdrowia Publicznego informuje, co następuje.
Na wstępie wskazać należy, iż w trybie ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.) udostępnione mogą zostać informacje, które

posiada organ będący adresatem wniosku, stanowiące jednocześnie informację
publiczną, a które nie podlegają wskazanym w u.d.i.p. ograniczeniom (art. 4 ust. 3 w zw.
z art. 5 u.d.i.p.).
Mając

na względzie powyższe, Departament Zdrowia Publicznego przekazuje

informacje dotyczące kolejnych punktów wniosku.
Ad.

1

W piśmie wskazanym w niniejszym wniosku zawarte jest stanowisko tutejszego urzędu
—

nie było zatem możliwe prezentowania stanowiska niezgodnego ze stanowiskiem

zajmowanym przez tutejszy urząd.
Ad. 2
ICNIRP jest międzynarodową niezależną organizacją non-profit uznaną przez World
Health Organization (WHO), International Labour Organization (ILO)

i

UE. Miejsce

rejestracji nie wpływa na pracę ICNIRP.
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Ad. 3

Tutejszy urząd nie posiada informacji publicznej, o cechach wskazanych w pytaniu —
urząd nie prowadził badań ojakich mowa w punkcie nr 3 niniejszego wniosku iw związku

ztym nie może udzielić żądanej informacji.
Ad. 4

Tutejszy urząd nie posiada informacji publicznej, o cechach wskazanych w pytaniu —
urząd nie prowadził badań ojakich mowa w punkcie nr4 niniejszego wniosku iw związku

ztym nie może udzielić żądanej informacji.
Ad. 5

Odpowiedź na zawarte w punkcie nr 5 wniosku pytanie sugerujące nie stanowi informacji
publicznej, jednakże nieprawdą jest, że tutejszy urząd kogoś ignoruje, a w szczególności
nie ignoruje osób wskazanych w punkcie nr 5 niniejszego wniosku.

Z poważaniem

Dariusz Poznański
Dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/

