
Białystok 6 września 2022r

Fundacja im. Nikoli Tesli
   ul. Proletariacka 3/28
      15-449 Białystok
    KRS 0000443710                                        Do Państwowej Inspekcji Pracy

        w Warszawie
          ul. Barska 28/30
         02-315 Warszawa 

List Otwarty - Żądanie
 Do wiadomości: 

1. Katarzyna Łażewska-Hrycko – Główny Inspektor Pracy
2. Małgorzata Dziemińska - Zastępca Głównego Inspektora Pracy

Na podstawie Art. 31 kpa oraz art. 227 § 2 i art. 228 § 3  Ustawy Kodeks Pracy z dnia 26
czerwca 1974 r. - (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) Żądamy od Państwowej 
Inspekcji Pracy:

1. Dokonania w całej Polsce pomiarów na stanowiskach pracy w Sejmie i Senacie 
RP, Ministerstwach i Instytucjach Rządowych, Szkołach, Uczelniach, 
Szpitalach, Urzędach Miejskich, Urzędach Wojewódzkich, Wojewódzkich i 
Miejskich Komendach Policji w zakresie:

• Natężenia Pola Elektromagnetycznego (PEM), które na podstawie Polskich Norm
i Rozporządzeń Ministra Pracy nie mogą przekraczać 2 V/m2, a które to szkodliwe 
promieniowanie emitują anteny 4G i 5G.

• Natężenia Promieniowania Radioaktywnego wokół anten 4G i 5G, które są 
zamontowane na budynkach w/w instytucji administracji Publicznej lub na 
Obiektach przemysłowych Zakładów Pracy (kominy), które to promieniowanie 
stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Podstawa prawna interwencji fundacji:
Art. 31 kpa [Udział organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym] § 1. 
Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem: 1) 
wszczęcia postępowania, 2) dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to 
uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. §
1a. Organizacja społeczna, o której mowa w § 1, może brać udział w postępowaniu w 
imieniu i na rzecz pracownika delegowanego na terytorium RP lub z terytorium RP albo 
pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP lub z terytorium RP - za zgodą 
strony w imieniu i na rzecz której występuje w postępowaniu. § 2. Organ administracji 
publicznej, uznając żądanie organizacji społecznej za uzasadnione, postanawia o 
wszczęciu postępowania z urzędu lub o dopuszczeniu organizacji do udziału w 
postępowaniu. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub dopuszczenia do 
udziału w postępowaniu organizacji społecznej służy zażalenie. § 3. Organizacja społeczna 
uczestniczy w postępowaniu na prawach strony.

Uzasadnienie: 
Na podstawie uzyskanych przez fundację Prac Naukowych, które niepodważalnie 
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dowodzą,  że Technologia 4G i 5G, które są stosowana w telekomunikacji bezprzewodowej 
stanowią 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. Pole elektromagnetyczne 
(PEM) podobnie jak Promieniowanie RTG ( Rentgenowskie) - jest szczególnie 
niebezpieczna dla Seniorów i Osób z osłabioną odpornością (np. po operacjach) lub 
chorobami towarzyszącymi. 

• W załączeniu Praca Naukowa "5G = SARS-CoV-2" (Opublikowano 29 września 
2021 w National Library of Medicine) Dowody na związek między chorobą 
koronawirusową-19 a narażeniem na promieniowanie o częstotliwości radiowej z 
komunikacji bezprzewodowej w tym 5G 

Wg wskazanej Pracy Naukowej - Promieniowanie PEM z anten 4G i 5G wywołuje 
identyczne objawy jak SARS czy AIDS gdyż dokonuje spustoszenia we krwi i w DNA. 
Promieniowanie zabija czerwone i białe krwinki. Limfocyty (przeciwciała – białe 
krwinki) są najbardziej promieniowrażliwymi komórkami u człowieka. Postać 
choroby popromiennej wersja hematologiczna wywołuje ogólne osłabienie - osoba która 
została napromieniowana ma duszności i uczucie jakby za chwilę miała zemdleć 
(niedokrwistość – niedotlenienie), bóle głowy, bóle mięśni i temperaturę. Skutkiem 
promieniowania będzie: 

• Zmniejszenie ilości limfocytów/przeciwciał we krwi obwodowej (układ 
odpornościowy - w jego skład wchodzą limfocyty T, B, NK, które produkują 
przeciwciała i substancje bakteriobójcze oraz neutralizujące toksyny) Skutkiem jest
HIV, AIDS  SEPSA i Nowotwory. 

• Zabite czerwone krwinki - Skutkiem będzie 1) Duszność - brak wymiany tlenu i 
CO2 czyli Ciężka Niewydolność Płucna - SARS, 2) Zakrzepica - z martwych 
krwinek tworzą się skrzepy, które zatykają naczynia krwionośne - skutkiem będą: 
udary mózgu zawały serca, martwica kończyn, martwica organów wewnętrznych.

*Więcej informacji na temat śmiertelności technologii 4G i 5G można znaleźć na Stronie 
Fundacji Tesli pod adresem www.fundacja-tesli.manifo.com 

Po wymianie korespondencji z Kancelarią Premiera, Wojewodami, Ministerstwem 
Klimatu, Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska i Głównym Inspektorem Sanitarno-
Epidemiologicznym oraz z Wojewódzkimi Inspektoratami tych Inspekcji czytamy: 

• że to Premier RP (M. Morawiecki) swoim rozporządzeniem z dnia 5 maja 2022 r. 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1071) zablokował możliwość wykonywania pomiarów 
kontrolnych przez Inspekcje Ochrony Środowiska w obrębie anten 4G i 5G. 

W załączeniu: pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach w
którym można przeczytać, że: 

• Należy wskazać również, że 4 czerwca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

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


przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz.
1071). Zmiana pozostająca w zainteresowaniu IOŚ dotyczy uchylenia pkt 7 w § 2 ust.
1 oraz pkt 8 w § 3 ust. 1, co oznacza, że instalacje radiokomunikacyjne, 
radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola 
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, nie zaliczają 
się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. 

Niestety ale jest to błędna interpretacja przepisów polskiego prawa gdyż wg Trybunału 
Konstytucyjnego i Konstytucji - Rozporządzenia Rady Ministrów i Ministrów są aktami
prawnymi niższej rangi niż Ustawy (Kodeks Pracy) czy Konstytucja (Art. 87) 

• Art. 87 Konstytucji  1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej są: 1) Konstytucja, 2) Ustawy, 3) Ratyfikowane umowy 
międzynarodowe oraz 4) Rozporządzenia. 

• Art. 93. Konstytucji 1. Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady 
Ministrów i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki 
organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty 2. Zarządzenia są wydawane
tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec 
obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów 3. Uchwały i zarządzenia 
podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem.

Dlatego też w/w osoby zostały pociągnięte przez Fundację Tesli do odpowiedzialności 
karnej z p. Anną Moskwą na czele o niedopełnienie obowiązków (art. 231 kk) i 
współudział w sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób (Art. 163 
kk) ponieważ te instytucje muszą w pierwszej kolejności wypełniać „nakazy” Ustaw 
związane z bezpieczeństwem Ludzi i Środowiska a nie z „debilnymi wytycznymi” 
Ministrów czy Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego - które są sprzeczne z 
powszechnie obowiązującą Wiedzą Naukową. Wygląda na to, że Morawiecki chce 
wymordować ogromną ilość Polaków – Usiłowanie popełnienia Zbrodni Ludobójstwa.

Zawiadomienie Prokuratury było tym bardziej zasadne, że w/w osoby nie tylko wykazują 
się totalną ignorancją w zakresie szkodliwości Promieniowania Elektromagnetycznego 
o której uczy się już w szkole Podstawowej ale także znajomością Prawa Karnego 
(gdzie ratowanie życia i zdrowia jest nadrzędną zasadą) ale także totalnym brakiem 
wiedzy w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy gdzie jako kierownicy tych 
jednostek (pracodawcy) winni dbać o zdrowie i życie pracowników. O życie własne i 
swoich najbliższych oczywiście też ale to jest odrębna kwestia. Niestety ale na głupotę 
ludzką nie ma lekarstwa.  

Dlatego też chcemy przypomnieć kilka podstawowych informacji dotyczących 
przepisów polskiego praw w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Obowiązki Pracodawców.
1. Art. 207. Kodeks Pracy - Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy w zakładzie pracy § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności 
pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny 



pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 237(11) służba 
bezpieczeństwa i higieny pracy § 2. § 2. Pracodawca jest obowiązany chronić 
zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

2. Art. 220 kk [Narażenie życia albo zdrowia pracownika] § 1. Kto, będąc 
odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd 
obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty 
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. §  3. Nie podlega karze 
sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (z dnia 29 
czerwca 2016 r. Poz. 950) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach
związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne. 

• § 1. 1. Rozporządzenie określa wymagania dotyczące: 1) rozpoznawania obiektów 
technicznych emitujących pole elektromagnetyczne mające wpływ na 
bezpieczeństwo i higienę pracy, 2) miar oraz oceny narażenia na pole 
elektromagnetyczne, 3) miar i limitów oraz oceny bezpośredniego oddziaływania 
pola elektromagnetycznego na organizm człowieka, 4) ochrony przed szkodliwymi 
dla zdrowia, niebezpiecznymi lub uciążliwymi skutkami bezpośredniego lub 
pośredniego oddziaływania pola elektromagnetycznego, [...] § 3. Użyte w 
rozporządzeniu określenia oznaczają: 1) limity GPO – wartości Granicznych 
Poziomów Oddziaływania rozumianych jako miary oddziaływania bezpośredniego, 
obejmującego skutki biofizyczne w organizmie człowieka, w szczególności skutki 
termiczne lub pobudzenie elektryczne tkanek, wywołane bezpośrednim 
oddziaływaniem pola-EM; […] 3) miejsce narażenia – część przestrzeni pracy 
(terenu, obiektu budowlanego lub pomieszczenia), w której występuje pole-EM stref
ochronnych; 4) narażenie – oddziaływanie pola-EM stref ochronnych; 5) osoba 
potencjalnie narażona – każdą osobę mającą dostęp do miejsca narażenia, mimo że 
nie wykonuje prac przy użytkowaniu źródła pola-EM; 6) osoba szczególnie 
chroniona – osobę, która podlega ograniczeniom dotyczącym przebywania w polu-
EM stref ochronnych: kobieta w ciąży, młodociany, użytkownik aktywnych lub 
pasywnych implantów medycznych, osoba, u której stwierdzono przeciwskazania do 
wykonywania pracy w warunkach narażenia; 7) poziom ekspozycji lub narażenia – 
poziom natężenia niezaburzonego pola-EM w przestrzeni pracy, charakteryzowany 
w danym miejscu wartościami miejscowymi natężenia pola-E lub natężenia pola-M; 

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia - W sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dnia 2 lutego 2011 r.(Dz.U. z 2011 r. 
nr 33, poz. 166) 

• § 3. Pracodawca zapewnia wykonanie badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla 
zdrowia w środowisku pracy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia 
działalności. 

• § 11. 1. Badania i pomiary pól lub promieniowania elektromagnetycznego o 
częstotliwości z zakresu 0 Hz—300 GHz wykonuje się w przypadku występowania 
w miejscach wykonywania pracy stref ochronnych, określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks 
Pracy: 
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A jeśli chodzi o Ustawę  o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1991 r. 
Dz.U.2021.0.1070 t.j. Wszystkie anteny Nadawcze RTV czy Radiokomunikacyjne 
muszą mieć „Strefy Ochronne” od 5 do 300 metrów – z zakazem wstępu i przebywania
dla ludzi.

Art. 17. insp. ochr. Środ. 1. Inspekcja Ochrony Środowiska współdziała w wykonywaniu 
czynności kontrolnych z innymi organami kontroli, w tym z Państwową Inspekcją 
Sanitarną, organami administracji państwowej i rządowej, organami samorządu 
terytorialnego, organami obrony cywilnej oraz organizacjami społecznymi.

3. Przeprowadzenie kontroli nieobjętej planem kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska 
mogą zarządzić wojewoda lub wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

3a. Na uzasadniony wniosek organu samorządu terytorialnego wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska jest obowiązany przeprowadzić kontrolę nieobjętą planem kontroli 
Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych 
emitowanych z instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej lub radiolokacyjnej, 
których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, 
emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.  

• W załączeniu: Zakresy „Stref Ochronnych” dla Anten o mocy od 15 W do  10 kW .

Chcemy też przypomnieć o Uprawnieniach, które posiada Państwowa Inspekcja Pracy
na podstawie Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy z 13 kwietnia 2007 r. 

Celem kontroli w zakładzie pracy jest:
1. ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy, w 

szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
2. Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy – w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  

– podlegają wszyscy pracodawcy i przedsiębiorcy niebędący pracodawcami, na 
rzecz których świadczona jest praca przez osoby fizyczne.

Inspektor pracy ma prawo:
1) przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, a w szczególności 
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy bez uprzedzenia o każdej porze dnia i nocy oraz 
kontroli legalności zatrudnienia w zakresie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy 
o PIP.

Mamy nadzieję, że Państwowa Inspekcja Pracy nie będzie podważała wyników Prac 
Naukowych o szkodliwości PEM o Częstotliwości po wyżej 1800 MHz (700 MHz jest 
na razie bezpieczne) i podejmie stosowne działania zmierzające do uchylenia 
grożącego dla ludzi (Pracowników) niebezpieczeństwa utraty życia i zdrowia.

Z poważaniem

   Najda Mariusz
  Fundator i Prezes Zarządu

Do wiadomości:
1. Sejm i Senat, Kancelaria Premiera i Prezydenta RP; Ministerstwa Wojewodowie i 

Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Miasta, Prezesi Sądów Okręgowych, 
Prokuratura Krajowa i Prokuratury Okręgowe, Komendy Wojewódzkie Policji


