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Fundacja im. Nikoli Tesli
   ul. Proletariacka 3/28
       15-449 Białystok
     KRS 00000443710 Prokuratura Krajowa 

      w Warszawie
       ul. Postępu 3
    02-676 Warszawa

Zbigniew Ziobro – Prokurator Generalny
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa 

przez:
1. Anna Moskwa – Minister Klimatu i Środowiska
2. Michał Mistrzak - Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
3. Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska.    

o Niedopełnienie obowiązków (art. 231 kk) oraz dążenie do Sprowadzenia Katastrofy ze 
skutkiem śmiertelnym (Art. 163 kk i Art. 168 kk) za pomocą anten 4G i 5G. 

• Art. 163. Sprowadzenie katastrofy. § 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża 
życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać: 1) 
pożaru, 2) zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu, 
3) eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego 
wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub 
parzących, 4) gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej lub wyzwolenia 
promieniowania jonizującego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 
10. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć 
człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności od lat 2 do 12. § 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 
2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

• Art. 168 kk Karalność przygotowania do przestępstwa Kto czyni przygotowania do 
przestępstwa określonego w art. 163 sprowadzenie katastrofy § 1, art. 165 
sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego § 1, art. 166 piractwo § 1, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3.

• Art. 169 kk  Czynny Żal § 2. Wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 163 
sprowadzenie katastrofy § 1 lub 2, art. 165 sprowadzenie niebezpieczeństwa 
powszechnego § 1 lub 2 lub w art. 166 piractwo § 2 sąd może zastosować 
nadzwyczajne złagodzenie kary, jeżeli sprawca dobrowolnie uchylił 
niebezpieczeństwo grożące życiu lub zdrowiu wielu osób.

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; (z dnia 26 października 2021r)

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

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.

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


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 

Ponadto – fundacja wysłała stosowne pisma (mailowo i listownie) do Anny Moskwy, 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska - Michała Mistrzaka oraz do Wszystkich 
Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska z żądaniem:
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.
W załączeniu: 

• Kopia maila do Anny Moskwy, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska - 
Michała Mistrzaka oraz do Wszystkich Wojewódzkich Inspektorów Ochrony 
Środowiska z żądaniem fundacji z dnia 18 maja 2022r

Niestety ale do dnia dzisiejszego (Lipiec 2022r) w/w osoby nie podjęły żadnych działań 
zmierzających do uchylenia grożącego dla ludzi niebezpieczeństwa.

Należy też wspomnieć o tym, 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 „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. 
 
Bardzo znaczące jest również to, że wszystkie te w/w zagrożenia dla Ludzi na skutek 
Fal Elektromagnetycznych (PEM) są od dawna znane i publicznie dostępne ale nie na 
stronach Ministerstwa Klimatu ale na Stronach Ministerstwa Pracy i są uregulowane  
Rozporządzeniem Ministra Pracy – BHP. Gdzie już przy natężeniu Pola PEM 2 V/m 
(przy antenach 4G normą jest 7 V/m) wolno przebywać pracownikowi nie dłużej niż 2 
godziny w ciągu 8 godzinnej zmiany.   

Zakres częstotliwości E1(f) [V/m] DdE(t) dla 8 godzinnej ekspozycji w ciągu zmiany 
roboczej: 

• 0 Hz-0,5 Hz 20 000 3200 (kV/m) – 2h 
• 0,5 Hz-300 Hz 10 000 800 (kV/m) – 2h 
• 300 Hz-1 kHz 100/ f 0,08/ f 2 (kV/m) - 2h 
• 1 kHz-3 MHz 100 0,08 (kV/m) – 2h 
• 3 MHz-15 MHz 300/ f 0,72/ f 2 (kV/m) – 2h 
• 15 MHz-3 GHz 20 3200 (V/m) – 2h 
• 3 GHz-300 GHz 0,16 f + 19,5 (f /2 + 55) 2 (V/m) – 2h   

6. Nie przebywanie w pobliżu anten systemów telefonii komórkowej zlokalizowanych na 
słupach wsporczych linii elektroenergetycznych WN lub na masztach wolnostojących w 
pobliżu linii WN w odległościach: 

• mniejszych niż ok. 50 m w osi wiązki głównej promieniowania, 
• w odległości mniejszej niż 10 m w obszarze listków bocznych promieniowania. 

Zasady przyjęte przez FCC pozwalają na to, aby rzeczywista moc wypromieniowywana 
przez stację bazową 5G miała aż 30.000 wat na każde 100 MHz spektrum, co odpowiada 
300.000 watów na każde GHz spectrum – dziesiątki, a nawet setki razy więcej niż poziom
dozwolony w obecnych stacjach bazowych. 

Miejsca dostępne dla ludności wyznacza się w następujących odległościach od instalacji 
radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, emitujących pola 
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, w których 
równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi: 

• nie mniej niż 2 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie 
większej niż 150 m i nie mniejszej niż 100 m od środka elektrycznego, wzdłuż osi 
głównej wiązki promieniowania tej anteny

•  nie mniej niż 5 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie
większej niż 200 m i nie mniejszej niż 150 m od środka elektrycznego, wzdłuż osi 
głównej wiązki promieniowania tej anteny 

• nie mniej niż 10 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości 



nie większej niż 300 m i nie mniejszej niż 200 m od środka elektrycznego, wzdłuż osi 
głównej wiązki promieniowania tej anteny 

W związku z powyższym dla tylko jednej anteny 5G o mocy 300 000 W – strefa 
ochronna powinna wynosić co najmniej 2 000 m (2 kilometry). Ponadto strefa powinna 
być dobrze oznakowana a najlepiej ogrodzona i z całą pewnością nie mogą być te 
anteny stawiane w miejscach gdzie przebywają ludzie !!!! 

Sprawy związane z „Obszarami ograniczonego użytkowania” (tzw. Strefy Ochronne) 
reguluje Art. 135. ochr. Środow. (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. Z 2017 r. poz. 519)

Odrębną sprawą jest bezpieczeństwo anten 4G i 5G dla środowiska – zwierzęta, ptaki i
owady. Ponadto biorąc pod uwagę to, że te anteny pracują na falach milimetrowych 
podobnie jak kuchenki mikrofalowe (w obrębie których zaleca się strefę ochronną ok. 3 
metrów a zwłaszcza dla kobiet w ciąży – USA) należy mieć pewność, że mają bardzo 
negatywny wpływ na Ocieplenie Klimatu – poprzez ogrzewanie powietrza i wody co 
będzie skutkowało suszami i innymi anomaliami pogodowymi.
W załączeniu:

• Wydruk - „Bezpieczna praca w polu elektomagnetycznym” (Wyznacza się 
następujące strefy: bezpieczną, pośrednią, zagrożenia i niebezpieczną. + normy 
czasowe dotyczące przebywania w obrębie Pól Elektromagnetycznych  

• Wydruk -  Art. 135  ochr. Środow. (Obszar ograniczonego użytkowania) + Art. 17. 
insp. ochr. środ. (Inspekcja Ochrony Środowiska współdziała w wykonywaniu 
czynności kontrolnych).  

Na zakończenie warto wspomnieć o tym, że Ignorancja polskich urzędników 
państwowych w kwestii szkodliwego wpływu promieniowania PEM na życie i zdrowie 
ludzi jest przerażająco niska.  Jest normalne, że im dalej od anteny nadawczej 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

W załączeniu: 
1. CD-R z Załącznikami szt.1,


