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Żądanie + wezwanie przed-prokuratorskie
Fundacja żąda: 

1. Wydanie nakazu dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Michała 
Mistrzaka wykonywania przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska
pomiarów kontrolnych na terenie całej Polski częstotliwości wokół masztów 
telefonii komórkowej 4G i 5G (w sposób ciągły wraz z rejestracją pomiarów) w 
zakresie częstotliwości promieniowania rentgenowskiego i radioaktywnego, 
które emitują te maszty/anteny. (Nie mylić z pomiarem natężenia pola – V/m2 lub
W/m2)  

2. Cofnięcia wszystkich wydanych koncesji oraz decyzji środowiskowych o 
dopuszczeniu do eksploatacji masztów telefonii komórkowych (pod groźbą 
odpowiedzialności karnej) oraz prywatnych zgłoszeń na postawienie anteny 4G i 
5G na budynkach mieszkalnych do czasu:

• Dostarczenia przez Operatorów Sieci Komórkowej: „Raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko” anten telefonii komórkowej lub przedstawienia 
przez operatorów sieci komórkowych prac naukowych (Nie mylić z opiniami) o 
braku szkodliwego wpływu Pól Elektro-Magnetycznych na organizmy żywe.   

• Dostarczenia przez Producentów Anten 4G i 5G – atestów bezpieczeństwa anten
komórkowych dla ludzi i środowiska.

3. Ustalenia stref ochronnych dla anten nadawczo-odbiorczych a zwłaszcza w 
obrębie Szkół, Przedszkoli, Szpitali i Osiedli Mieszkaniowych.

4. Skierowanie do Prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez Operatorów Sieci Komórkowych z Art. 163 kk (Sprowadzenie
katastrofy ze skutkiem śmiertelnym) – ponieważ wszystkie zgony na Covid 19 nie 
były skutkiem koronawirusa C19 (który ma zerową śmiertelność) lecz na skutek 
Promieniowania PEM z Anten 4G i 5G

• Podstawa prawna - Art 2 pkr 1a. (USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji 
Ochrony Środowiska) Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy również 
ściganie przestępstw przeciwko środowisku określonych w Kodeksie karnym oraz 
wykroczeń określonych w Kodeksie wykroczeń i ustawach wymienionych w ust. 1, 
w tym wnoszenie i popieranie aktów oskarżenia.  

Uzasadnienie:
Na podstawie uzyskanych przez fundację Prac Naukowych, które niepodważalnie 
dowodzą, że Technologia 4G i 5G, które są stosowana w telekomunikacji bezprzewodowej  
stanowi śmiertelne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska na skutek 



szkodliwego promieniowania Elektromagnetycznego (PEM), które emitują ich anteny, 
co operatorzy tych sieci starają się zataić. 

Oprócz prac naukowych docierają do fundacji informacje o prywatnych pomiarach, 
które wykazują bardzo wysokie przekroczenie norm promieniowania radioaktywnego w 
polskich miastach (0,64 mSv) , które to promieniowanie stanowi poważne zagrożenia dla 
życia i zdrowia ludzi  gdyż wywołuje Chorobę Popromienną. Niestety ale częstotliwości 
Fal Elektromagnetycznych z tych anten wywołują u ludzi typowe objawy Choroby 
Popromiennej do których należy:

• Ciężka Niewydolność Oddechowa (SARS) na skutek niszczenia czerwonych  
krwinek (Białaczka).

• AIDS – na skutek niszczenia przez promieniowanie przeciwciał we krwi 
odpowiedzialnych z odporność na infekcje

• Nowotwory – na skutek niszczenia nici DNA w komórkach.
• Udaru Mózgu i Zawały serca (Zakrzepica) – na skutek tworzenia skrzepów we 

krwi, które wywołujące zatory żylne.  
• Bezpłodność – na skutek uszkodzenia komórek rozrodczych męskich i żeńskich
• Poronienia i uszkodzenia płodu (rodzą się dzieci kalekie) 
• Zaburzenia w gospodarce hormonalnej itp.    

W załączeniu: Dowody Naukowe potwierdzające zagrożenie.
1. 2 Prace Naukowe National Library of Medicine (The National Center for 

Biotechnology Information) (NCBI - Narodowe Centrum Informacji 
Biotechnologicznej Narodowa Biblioteka Medyczna 8600 Rockville Pike Bethesda, 
MD USA 20894 

• Nietermiczne pękanie DNA przez promieniowanie telefonu komórkowego (1800 
MHz) w ludzkich fibroblastach i transformowanych komórkach ziarnistych 
szczura GFSH-R17 in vitro (z dnia 6 czerwca 2005).

• Pola elektromagnetyczne wytworzone przez człowieka: wymuszona oscylacja jonów
i dysfunkcja kanałów jonowych bramkowanych napięciem, stres oksydacyjny i 
uszkodzenia DNA (z dnia7 paź. 2021)

2. Praca Naukowa (Journal of Clinical and Translational Research) Objawy 
chorobowe SARS-Cov 2 - wywołuje promieniowanie o częstotliwości radiowej z 
komunikacji bezprzewodowej (WCR), w tym 5G: Podwyższone stany zapalne w 
całym organizmie; Uszkodzenie narządów; Niszczenie czerwonych krwinek; 
Zredukowana zawartość hemoglobiny; Zmniejszona produkcja limfocytów T; 
Zwiększone wnikanie replikacja i uwalnianie wirusa w komórkach, Sklejanie 
czerwonych krwinek - zatorowość płucna i trudności z oddychaniem, Udary 
mózgu, Zapalenie mięśnia sercowego; Niedokrwienie mięśnia sercowego; 
Uszkodzenie serca; Zawał serca i arytmia;

**W/w prace naukowe są dostępne (do pobrania) na stronie internetowej Fundacji pod 
adresem www.fundacja-tesli.manifo.com 

Należy zacząć od tego, że na podstawie podniesionych w Polsce norm PEM zwiększeniu
uległy dopuszczalne  parametry dla pól o częstotliwościach od 2 GHz do 300 GHz, które 
charakteryzują pracę anten sektorowych w nadajnikach sieci komórkowych. Średni zakres 
częstotliwości dla sieci 4G wynosi  od 700 MHz do 3600 MHz. Wyższe częstotliwości są 
wykorzystywane przez inne technologie, np. 5G. Wg Operatora Sieci Komórkowych 

http://www.fundacja-tesli.manifo.com/


„Netia” (informacja publiczna - Internet) częstotliwości LTE stosowane w Polsce to 
obecnie:

• 2600 MHz (zakres 2500–2690 MHz),
• 2100 MHz (zakres 1900–2290 MHz),
• 1800 MHz (zakres 1710–1785 MHz oraz 1805–1880 MHz)

Niestety ale już przy częstotliwości 1800 MHz  następuje pękanie nici DNA w 
komórkach organizmów żywych oraz pojawiają się u osób napromieniowanych 
objawy choroby popromiennej. Bardzo klarownie wyjaśniają te sprawy 
wskazane przez fundację Prace Naukowe.

W związku z powyższym żądania fundacji są bardzo zasadne a szkodliwość anten 
telefonii komórkowej jest niepodważalna - nawet bez wykonania pomiarów. Zaś  
pomiary wokół masztów 4G i 5G należy wykonać ale nie w zakresie natężenia pola 
elektromagnetycznego, które jest mierzone w Voltach/m2 [V/m2] lub Watach/m2 
[W/m2] co zakłada rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska ale w zakresie 
natężenia promieniowania radioaktywnego, które są mierzone w Siwertach [Sv] lub 
Rentgenach [R]. Są to jednostki wyrażająca ilość energii promieniowania, pochłoniętą 
przez żywą tkankę w relacji do skutków biologicznych promieniowania. 

Nie powinno też nikogo dziwić fakty (które potwierdzają Ministerstwa Zdrowia w Polsce 
i na świecie), że do szpitali trafiają i umierają ludzie z objawami SARS-COV-2 ale nie 
na skutek korona-wirusów, które co roku wywołują tzw. Przeziębienia (po angielsku 
COVID), które mają zerową śmiertelność - ale na skutek choroby popromiennej, która 
jest skutkiem promieniowania elektromagnetycznego. Tych „zakażeń” odnotowuje się 
więcej w miejscach gdzie anten 4G i 5G jest więcej lub gdzie zwiększono moc tych 
anten.   

Należy też wspomnieć, że podniesienie norm promieniowania i natężenia pola będzie 
miało również wpływ na różnego rodzaju aparaty i urządzenia medyczne takie jak – 
implanty ślimakowe czy rozruszniki serca. W związku ze zwiększeniem wartości 
dopuszczalnych pola elektromagnetycznego w środowisku (~4,0 ÷ ~8,7 razy) pojawiły się 
wątpliwości, co do dalszego, nie tylko prawidłowego, ale przede wszystkim bezpiecznego 
funkcjonowania różnego rodzaju urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 

W związku z powyższym Fundacja Tesli jako organizacja społeczna w której celem jest: 
Ochrona życia i zdrowia obywateli oraz Ochrona zasobów naturalnych Ziemi i 
przeciwdziałanie skutkom Ocieplenia Klimatu oraz zanieczyszczanie środowiska 
naturalnego - ruszyła ogólnopolską akcją i podjęła działania ratownicze mające na celu 
powstrzymanie dalszych działań związanych rozbudową oraz użytkowaniem sieci 4G i 5G 
w Polsce.

Po wymianie korespondencji fundacji z Instytucjami Państwowymi (Kancelaria Premiera, 
Ministerstwa, Urzędy Miasta, Główny Inspektor Sanitarny itp.) w kwestiach podjęcia 
działań zmierzających do wstrzymania dalszej rozbudowy sieci 5G w Polsce oraz 
wykonania specjalistycznych pomiarów w obrębie masztów 4G i 5G – ostatecznie 
sprawa trafiła do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.



• W załączeniu - Pismo Głównego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego z dnia 
13 maja 2022r. kierujące petycję/żądanie fundacji do Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska - Michała Mistrzaka 

Niestety ale p. Michał Mistrzyk – mimo otrzymania od Samorządów oraz Głównego 
Inspektora Sanepidu a także Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska - pism 
w sprawie dokonania w/w czynności o które wnosi fundacja - nie podjął żadnych 
działań zmierzających do uchylenia grożącego dla ludzi niebezpieczeństwa choć jest do
tego zobowiązany prawnie - USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska

• W załączeniu wybrane fragmenty tekstu z w/w Ustawy – dotyczące Zadań Inspekcji
Ochrony Środowiska w przypadkach niecierpiących zwłoki oraz Status Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska

Według wskazanej Ustawy na podstawie Art. 4a pkt 4 - jako Minister Klimatu i 
Środowiska sprawuje Pani kontrolę nad Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska. 
Dlatego niniejsze pismo jest kierowane właśnie do Pani.    

• Art. 4a pkt 4. (USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska) 
Minister właściwy do spraw klimatu oraz minister właściwy do spraw środowiska 
prowadzą kontrolę wspólną Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, jeżeli 
przedmiotem kontroli są sprawy objęte działem administracji rządowej - środowisko.

Na zakończenie warto wspomnieć o tym, że Ignorancji polskich urzędników 
państwowych w kwestii szkodliwego wpływu promieniowania PEM na życie i zdrowie 
ludzi jest przerażająco niska Np. Kancelaria Premiera wskazuje stronę internetową gdzie 
są wskazane punkty pomiarowe, w których są dokonywane pomiary promieniowania 
radioaktywnego w Polsce na wypadek skażenia radioaktywnego – np. Czarnobyl. 
Niestety ale żadne mierniki lub czujniki, które są umieszczone na wschodniej granicy 
Polski (Białoruś i Ukraina) nie wykażą faktycznego natężenia  promieniowania jakie 
występuje w Uszkodzonym Reaktorze w Czernobylu. Jest to niemożliwe ze względu na
odległość gdyż promieniowanie PEM ma swój zasięg.

To samo dotyczy Anten 4G i 5G – im dalej od anteny tym promieniowanie będzie 
mniej szkodliwe, im bliżej anteny tym promieniowanie będzie większe i bardziej 
szkodliwe. Jest to tak podstawowa wiedza – o której uczą w szkołach podstawowych i 
średnich na lekcjach Fizyki. Właśnie z tego powodu ustala się tzw. Strefy 
Bezpieczeństwa. Dlatego też zabrania się stawiania masztów (Anten) w strefie 
zamieszkanej przez ludzi. (Szkoły, Szpitale, Osiedla Mieszkaniowe itp.)  Dziwne, że 
nawet Inspektorzy WIOŚ o tym nie wiedzą i wypisują w swoich pismach głupoty.      

• Nie należy mylić „dowodów” z „opiniami”, które to opinie nie są poparte na 
żadnych wynikach badań ani pomiarach (Prace Naukowe) a jedynie na 
domniemaniach, przypuszczeniach i hipotezach – Opinie – nie mają żadnej mocy 
prawnej w porównaniu do Prac Naukowych. 

       Z poważaniem

                                          Najda Mariusz
Fundator i Prezes Zarządu


