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Strona skarżąca

STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE „OJCZYZNA”
ul. Pradzyńskiego nr 157/4,  58 - 105  ŚWIDNICA

Strona przeciwna
GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
ul. Długa nr 38/40,   00 - 238  WARSZAWA

D O N I E S I E N I E
o podejrzeniu  popełnienia  na  masową skalę  przez  GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
SANITARNEGO przestępstwa, polegającego na świadomym i nieuprawnionym 
wspieraniu  legalizacji  naświetlania  polskiej  ludności  mikrofalowymi  Polami 
Elektro-Magnetycznymi (PEM) wokół stacji bazowych telefonii komórkowej, o 
gęstości mocy dochodzącej do 0,1 [W/m2] to jest 100 000 [mikrowat/m2], które 
to PEM powodują degradację zdrowia fizycznego i psychicznego Polaków.

Strona Skarżąca, kierując się obowiązkiem prawnym wynikającym:

a) z § 4, pkt 1) Statutu Stowarzyszenia nr R-01/06,

b) z art. 116 i 304 § 1 KPK (Dz.U.97.89.555),

c) z art. 231 i 271 KK (Dz.U.97.88.553),

d) z art. 82 i art. 86  Konstytucji RP (Dz.U.97.78.483),

przedkłada  na  ręce  Sz.  Pana  Prokuratora  Generalnego  niniejsze  doniesienie  jak 
wyżej,  w  związku  z  masowym  wystawianiem  przez  Głównego  Inspektora  Sanitarnego 
(GIS) POSTANOWIEŃ w oparciu o przepisy MINISTRA ŚRODOWISKA (Dz.U.03.192.1883), 
potwierdzających w sposób nieuprawniony i fałszywy brak szkodliwego oddziaływania na 
zdrowie  ludności  mikrofalowych  PEM o  gęstości  mocy  do  0,1  [W/m2]  to  jest  100  000 
[mikrowat/m2], wyjaśniając i zarzucając jak niżej.
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1. Uzasadnienie doniesienia

1.1 Zgodnie  z  obowiązującym  prawem  ochrony  środowiska  [Dz.U.08.199.1227,  art. 
77.1, pkt 2) i art. 78, pkt 1)], ORGAN GMINY przed wydaniem DECYZJI uzgodnień 
środowiskowych  dla  stacji  bazowych  tel.  komórkowej,  zobowiązany  jest  uzyskać 
POSTANOWIENIE  lub  opinię  GIS, odnośnie  ochrony  sanitarnej  ludności  i  braku 
szkodliwego  oddziaływania  mikrofalowych  PEM  na  ludność  wokół  danej  stacji 
bazowej (vide  przykładowe POSTANOWIENIA wg Zał.  2-4).

1.2 MINISTER  ŚRODOWISKA  zgodnie  z  właściwością  wg  art.  19  KPA,  wydał 
Rozporządzenie  z  dn.  30.10.2003r.  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów  pól 
elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U.03.192.1883), gdzie w Tabeli 2 pod lp. 7 
ustalone  są  tkzw.  normatywne  parametry  (E  =  7  V/m;  S  =  0,1  W/m2]  dla 
mikrofalowych  PEM  o  częstotliwości  300  MHz  do  300  GHz,  stosowanej  przez 
korporacje radiokomunikacyjne w telefonii komórkowej.
Ze względu na przepis o właściwości (art. 19 KPA) i negatywne skutki biologiczne 
dla  zdrowia  ludności  w  przypadku  naświetlania  organizmów  przez  PEM  o  w/w 
parametrach  normatywnych  (vide   Tabela  1  na  str.  3)  –  w  Rozporządzeniu 
MINISTRA  ŚRODOWISKA  (Dz.U.03.192.1883)  nie  ma  i  nie  może  być  żadnej 
wzmianki iż stanowi ono przepisy sanitarne, chroniące zdrowie ludności wokół stacji 
bazowych i innych nadajników mikrofalowych PEM.  

1.3 Wbrew stanowi prawnemu i faktycznemu udokumentowanemu w p. 1.2, oraz wbrew 
właściwości  MINISTRA  ZDROWIA,  Główny  Inspektor  Sanitarny  wydaje  masowo 
POSTANOWIENIA lub opinie potwierdzające, że stacje bazowe emitujące do tkzw 
miejsc dostępnych dla ludności (mieszkania, szpitale , przedszkola, domy starców, 
itd.) mikrofalowe PEM o parametrach normatywnych (E = 7 V/m; S = 0,1 W/m2) nie 
oddziaływują  szkodliwe  na  zdrowie  ludności,  co  jest  potwierdzeniem  rażącej 
nieprawdy,  wspierającej  swawolę lokalizacyjną korporacji  radiokomunikacyjnych – 
vide   doniesienie  nr  EK-02/11  z  dn.  03.01.2011r.  na  dokonane  manipulacje 
prawodawcze, godzące w zdrowie ludności, środowisko i Konstytucję RP (Zał. 1).

1.4 Potwierdzenie  nieprawdy  przez  GIS,  powoduje  wydawanie  przez  ORGAN GMINY 
wadliwej  (fałszywej)  decyzji  uzgodnień  środowiskowych lub  postanowienia  o  od-
stąpieniu od środowiskowej oceny stacji  bazowej,  jako zupełnie nieszkodliwej  dla 
zdrowia ludności.
Tym samym GIS wbrew swojej misji, wspiera prowadzony na masową skalę przez 
korporacje radiokomunikacyjne medyczny eksperyment na polskim społeczeństwie, 
powodujący narastanie negatywnych skutków biologicznych i społecznych, spośród 
których ważniejsze przypadki zestawiono w Tabeli 1.
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                                                                                                              Tabela 1

Rodzaje chorób ludzi, generowanych przez
mikrofalowe PEM 1)

(UWAGA: 0,1 [W/m2] = 100 000 [µW/m2]

Gęstość mocy 
powodująca 

chorobę

Wzrost zacho-
rowalności przy 

normatywnej
gęstości mocy 

100 000 [µW/m2]
2 3 3

1.  Podwojenie się zachorowalności dzieci na leukemię

2.  Uszkodzenia DNA (kodu genetycznego, rodzenie się
     potworków i niemowląt z ciężkimi wadami)

3.  Zaburzenia pamięci u dzieci

4.  Zmiany EEG prądów mózgowych 

5.  Zaburzenia układu immunologicznego (odporności)

6.  Zmiana jonów wapniowych w komórkach

7.  Zmiany w układzie nerwowym (bóle głowy)

8.  Zaburzenia w błonach komórkowych

9.  Zaburzenia snu/melatoniny (hormon antyrakowy)

13000 [µW/m2]

10000 [µW/m2]

1600 [µW/m2]

1000 [µW/m2]

1000 [µW/m2]

800 [µW/m2]

500 [µW/m2]

200 [µW/m2]

20 [µW/m2]

7,7 razy

10 razy

62,5 razy
100 razy

100 razy

125 razy

200 razy
500 razy

5000 razy

10.  Zaburzenia behawioryzmu u dzieci i młodzieży (wg 
      Prof. Rudolfa Steinera; Prof. Włodzimierza Sedlaka).

Otępienie mózgowia, trudności w na-
uce, wulgaryzacja i brutalizacja przez 
wirtualną pornografię i przemoc, emi-
towaną na tel. komórkowe poprzez 
system UMTS, niszczenie urządzeń 
publicznych (wiat, rozkładów jazdy i ła-
wek na przystankach tramwajowych, 
autobusowych, kolejowych, dewastacja 
zieleni, sadzonek drzew i krzewów, 
wywracanie koszów i kontenerów na 
śmieci, papranie farbami po budowlach 
i środkach transportu, itd., itd.).

  1)   Institut für Baubiologie und Ökologie.  W. Maes, „STRESS DURCH STROM UND STRAHLUNG“. 
          Neubeuern/BRD, Auflag V, 2005, str. 319 – vide   Załączniki nr 6 oraz 8-15 przy nin. doniesieniu.
     

2. Wnioski i prośby do Sz. Pana Prokuratora Generalnego

2.1 Poświadczenie przez GIS nieprawdy w POSTANOWIENIACH i opiniach dla ORGANU 
GMINY,  wspiera  na masową skalę  degradację  zdrowia  fizycznego i  psychicznego 
ludności  wokół  stacji  bazowych  telefonii  komórkowej  (vide   Tabela  1)  w  imię 
swawoli lokalizacyjnej i maksymalnych zysków zagranicznego kapitału (vide   pkt 
1.3 doniesienia nr EK-02/11).  Stanowi to rażące naruszenie przez funkcjonariusza 
publicznego art. 231 i art. 271 KK oraz naruszenie szeregu postanowień Konstytucji 
RP (art. 2; 39;  68.3;  68.4;  82).  
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W związku z powyższym, prosimy Sz. Pana Generalnego Prokuratora o spowodowa-
nie  wystawienia  Postanowienia,  wszczynającego  postępowanie  wyjaśniające 
(śledztwo)  dla  zbadania  na  gruncie  przedłożonych  nieprawidłowości  w  imię 
powstrzymania wadliwego stosowania prawa i poszanowania Konstytucji RP.

2.2 Po umocowaniu się w wyniku śledztwa zarzutów wg niniejszego doniesienia, prosimy 
o spowodowanie powstrzymania wydawania przez GIS nieuprawnionych i błędnych 
POSTANOWIEŃ  i  opinii  sanitarnych  w  oparciu  o  rozporządzenie  MINISTRA 
ŚRODOWISKA z dnia 30.10.2003r. (Dz.U.03.192.1883, Tabela 2, lp. 7).

2.3 Prosimy  wzruszyć  uporczywą  bezczynność  MINISTRA  ZDROWIA  i  spowodować 
wydanie  przez  niego  rozporządzenia,  ustalającego  sanitarne  strefy  ochronne 
(mieszkania,  szpitale,  domy  dziecka,  domy  starców,  itp.)  skutecznie  chroniące 
ludność przed mikrofalowymi PEM (vide   Tabela 1).  Jeżeli MINISTER ZDROWIA 
nie posiada umocowania w ustawie o ochronie zdrowia Polaków, to powinien oprzeć 
w/w Rozporządzenie na art. 68.3 Konstytucji RP.

Oczekując  na kopię  Postanowienia  o  wszczęciu  śledztwa  w myśl  niniejszego  do-
niesienia  i  przedłożonych  na  ręce  Sz.  Pana  Generalnego  Prokuratora  próśb, 
pozostajemy z wyrazami wysokiego szacunku i zaufania
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