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PREZES RADY MINISTRÓW
Al. Ujazdowskie nr 1/3, 00-583 WARSZAWA (dalej PREZES RM)
Sygn. akt DSOa-571-120/15(2)/15/MKr
Strona skarżąca:

Stowarzyszenie Ekologiczne „OJCZYZNA”
ul. Prądzyńskiego 157/4, 58-105 ŚWIDNICA (dalej STOWARZYSZENIE)
Strona przeciwna:

MNISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
ul. Wspólna nr 1/3, 00-529 WARSZAWA (dalej MINISTER NiSW)

SKARGA
na błędne pod względem faktycznym i prawnym rozstrzygnięcie MINISTRA NiSW nr
DN.ZN.151.7.2015.2.EPZ z dnia 02.07.2015r., osłaniające nachalną prostytucję naukową
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN i jego Rady Naukowej, przez
zbudowanie na gmachu IIiTD przy ul. Weigla 12 we Wrocławiu centrum telekomórkowego, obejmującego 3 stacje bazowe telefonii komórkowej oraz strefę
przemysłowych PEM, generując niedopuszczalne napromieniowanie mikrofalowymi Polami
Elektro-Magnetycznymi organizmów żywych (chorzy pacjenci i personel IIiTD oraz w
pobliskich szpitalach, dyskwalifikacja wyników badań immunologicznej odporności,
prowadzonych na napromieniowanych preparatach, organach i pacjentach).

1.
a)
b)

c)
d)

Podstawy prawne skargi
Przepisy wg art. 39, art. 63, art. 68.3, art. 68.4, art. 74.1 i art. 74.4, art. 82, art. 148
pkt 5) i 7), art. 151 (rota przysięgi) wg Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Przepis wg Dz.U.2003.192.1883, Zał. 1 Tabela 2 lp. 7 w myśl którego niedopuszczalnym (zbrodniczym) jest naświetlanie pacjentów i personelu w gmachu IIiTD
ponadnormatywnymi, modulowanymi mikrofalami o gęstości mocy powyżej 0,1
[W/m2] = 100 000 [µW/m2].
Przepis wg Dz.U.2010.96.619 art. 5 i art. 39, w myśl którego Prezes PAN jest
strażnikiem naukowej etyki i organem nadzorowanym przez PREZESA RM,
Przepisy wg art. 237 § 1 i art. 238 § 1 KPA, nakładające na MINISTRA NiSW
urzędowy obowiązek faktycznego i prawnego uzasadnienia negatywnej opinii do
naukowych zarzutów skargi nr EK-187/14, w zakresie swoich właściwości (DZIAŁ
NAUKA wg Dz.U.2013.743 art. 18 i art. 26).

- 2 -

e)
f)
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Cele statutowe Stowarzyszenia wg Regulaminu nr R-01/15, § 3; § 4 p. 1); § 5 p. 3),
Uchwała wszystkich członków STOWARZYSZENIA nr 21/15 z dnia 15.06.2015r., w
sprawie likwidacji tele-komórkowego centrum na gmachu IIiTD.

2.

Przebieg sprawy i uzasadnienie skargi

2.1

IIiTD PAN i jego Rada Naukowa, sprzeniewierzając się podstawowej wiedzy z
zakresu budowy i bioelektronicznych funkcji komórek ludzkich organów oraz kierując
się chciwością łatwego pieniądza, zbudowała na gmachu IIiTD centrum telekomórkowe jak w petitum niniejszej skargi.

2.2

Dla usunięcia nieprawidłowości, powstrzymania prostytucji naukowej i jej zdrowotnych skutków jak w p. 2.1, STOWARZYSZENIE skierowało do Prezesa PAN
naprawcze żądanie nr EK-132/14 z dnia 28.07.2014r. (Zał. 8). Ponieważ Prezes PAN
trwał (i nadal trwa w bezczynności), STOWARZYSZENIE skierowało na ręce
PREZESA RM skargę nr EK-187/14 z dnia 15.12.2014r. (Zał. 9), która do dziś
oczekuje na naprawcze rozstrzygnięcia.

2.3

Dla dodatkowego naukowo-prawnego uzasadnienia zarzutów skargi nr EK-187/14,
zmierzających do likwidacji tele-komórkowego centrum i przemysłowej strefy PEM
na gmachu IIiTD, STOWARZYSZENIE zobowiązało się w piśmie nr EK-39/15 z dnia
14.02.2015r. (w aktach KPRM) - opracować dla PREZESA RM obliczeniowo-graficzną
ANALIZĘ rozkładu ponadnormatywnych PEM na gmachu i w otoczeniu gmachu
IIiTD.
W tym celu konieczne jednak były dane techniczne, dokumentujące parametry urządzeń (nadajniki, anteny, tory antenowe) zabudowanych na stacji bazowej
POLKOMTEL nr BT 33488, której anteny rozsiewcze są usytuowane najbardziej
niekorzystnie (błędnie) w zakresie oddziaływania na zdrowie pacjentów i personelu
w gmachu IIiTD.

2.4

Dla uniemożliwienia pozyskania danych technicznych i opracowania dla PREZESA
RM „ANALIZY” jak w p. 2.3, organy ochrony środowiska dopuszczając się obrazy
prawa ochrony środowiska na rzecz „POLKOMTEL” i IIiTD-PAN – do dziś blokują
załatwienie ŻĄDANIA STOWARZYSZENIA nr EK-41/15 z dnia 20.02.2015 r. wg Zał.
10 (w aktach KPRM). Szczegółowe uzasadnienie powyższych nieprawidłowości,
zawarte jest w SKARDZE nr EK-127/15 z dnia 13.07.2015r., skierowanej do MINISTRA ŚRODOWISKA – Zał. 13. W sumie proste i oczywiste wg przepisów POŚ oraz
rozumnego technicznie myślenia i wnioskowania - ŻĄDANIE nr EK-41/15, które
powinno być załatwione od ręki przez referenta Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska – jest skutecznie blokowane do dziś przez
matactwa:
- kierownictwa DWIOŚ - Wrocław,
- kierownictwa GDOŚ – Warszawa,
- Ministra Środowiska wg rozstrzygnięcia nr DOŚwiś-051-72/24693/15/RC z dnia
02.07.2015r., które zaskarżymy do PREZESA RM w odrębnym trybie.

2.5

Z uwagi na urzędniczą blokadę jak w p. 2.4, uzyskaliśmy od PREZYDENTA
Wrocławia ZGŁOSZENIE nr 10/13 z dnia 17.04.2013r. dla instalacji stacji bazowej nr
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BT 33488, zawierające między innymi emisyjne parametry anten rozsiewczych.
Z uwagi na manipulacje i obchodzenie przez INWESTORÓW prawa ochrony środowiska, szczegółowo udokumentowane w p. 3.1÷3.7 odrębnej skargi nr EK-127/15 z
dnia 13.07.2015r. skierowanej do Ministra Środowiska (Zał. 13), parametry emisyjne
anten podane w ZGŁOSZENIU nr 10/13 są najprawdopodobniej zaniżone o co
najmniej 30 [%]. Jednak wskutek braku danych z innego źródła – zmuszeni
zostaliśmy do opracowania w niniejszej skardze dla PREZESA RM, wycinkowej
obliczeniowej i graficznej ANALIZY rozkładu ponadnormatywnych PEM na gmachu
IIiTD, w oparciu o w/w zaniżone dane w ZGŁOSZENIU nr 10/13.
2.6
a)
b)
c)
2.7

Wykonana na zaniżonych parametrach emisyjnych ANALIZA jak w p.2.5 obejmuje:
obliczenia rozkładu mikrofalowych PEM na gmachu IIiTD w płaszczyźnie poziomej
i pionowej - Zał. 1,
graficzną ilustrację rozkładu ponadnormatywnych PEM w płaszczyźnie poziomej wg
Zał. 2 (pionowy, prostopadły widok na dach gmachu IIiTD),
graficzną ilustrację rozkładu ponadnormatywnych PEM w płaszczyźnie pionowej wg
Zał. 3 (przekrój A-A przez gmach IIiTD, zaznaczony na Zał. 2).
Omówienie wyników ANALIZY

2.7.1 Zgodnie z graficzna ilustracją wg Zał. 2, ponadnormatywne PEM pokrywają na całej
szerokości dach IIiTD (kolor żółty). Ze względu na czytelność rysunku, wykreślono
tylko jedną główną wiązkę PEM na azymucie 1800. Identyczne 2 wiązki występują
na azymutach 900 i 3000 .
2.7.2 Zgodnie z graficzną ilustracją wg Zał. 2, wydzielona przez IIiTD strefa przemysłowa
mieszcząca instalacje zasilające i sterujące stacją bazową nr BT 33488, emituje na
dach mikrofalowe PEM o następujących parametrach (kolor czerwony):
a) składowa elektryczna E = 13,04 ÷ 14,08 [V/m],
b) gęstość mocy S= 451 000 ÷ 526 000 [µW/m2].
2.7.3 Zgodnie z graficzną ilustracją wg Zał. 3, ponadnormatywne PEM wtargnęły w sposób
niedopuszczalny pod względem prawnym i humanitarnym do wnętrza gmachu IIiTD
na głębokość co najmniej 8 [m], mierząc od powierzchni dachu (punkt „T”, kolor
czerwony). Jest to niedopuszczalne naruszenie przepisów wg Dz.U.2003.192.1883
Zał. 1 Tabela 2, lp. 7, skutkujące koniecznością wyłączenia stacji z eksploatacji i jej
rozbiórki w myśl Prawa budowlanego (art. 30.7; art. 32.1, art. 35.1, art. 50.1 pkt 2).
2.7.4 Zgodnie z Zał. 1 str. 2, obliczenia rozkładu PEM zostały wykonane tylko dla stacji bazowej nr BT 33488, która z uwagi na najbardziej niekorzystną lokalizacje, stanowi
największe zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz wyników prowadzonych badań z
zakresu immunologii na skutek degradacja mikropotencjału na błonach komórkowych rzędu 70-90 [mV] i zablokowania prawidłowego funkcjonowania tych błon –
Zał. 14 str. 222-224, Zał. 15 str. 20-21.
Faktycznie na dachu i elewacjach są eksploatowane jeszcze dwie potężne stacje
bazowe o następującej sumarycznej mocy [EIRP] emisji anten rozsiewczych:
a)
stacja bazowa sieci ORANGE/T-MOBILE nr 2418 o mocy 47 001 [W],
b) stacja bazowa sieci P4 – PLAY nr WRO-1108 o mocy 29276 [W].
Moc każdej z tych stacji jest znacznie wyższa od mocy stacji BT 33488, wynoszącej
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wg ZGŁOSZENIA nr 10/13 tylko 20 670 [W]. Ponieważ gęstość mocy generowana
przez każdą antenę podlega zgodnie z prawami Natury/fizyki prostemu arytmetycznemu sumowaniu – faktyczna gęstość mocy w p. „T” (Zał. 3, wnętrze gmachu
IIiTD), będzie co najmniej 2 razy wyższa i wniesie ok. 200 000 [µW/m2].
2.8

Zagrożenie zdrowia i życia generowane przez tele-komórkowe centrum IIiTD PAN

2.8.1 Zagrożenie zdrowia i życia ludzi oraz degradacja innych organizmów żywych
zestawionę zostały na bazie prac naukowo-badawczych w Tabeli 1.
Tabela 1
Rodzaje chorób ludzi

1)

2
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 (blokada transportu jonowego środków odżywczych i produktów odpadowych, degradacja komunikacji
międzykomórkowej, mutanty i rak).
9. Zaburzenia snu/wytwarzania przeciwrakowego
hormonu o nazwie „melatonina”.
10. Zmiany w wydzielaniu wapnia w komórkach
mózgowych ludzi.
11. Wpływ na rozrost komórek drożdżowych
11. Ekstremalne natężenie szkodliwego PEM
w miejscach do spania
......................................................................................................................................................

12. Gęstość mocy elektromagnetycznego tła Ziemi
1)

Gęstość mocy [µW/m2]
wewnątrz gmapowodująca
chu IIiTD-PAN
chorobę
3

3

13000 [µW/m2]

>100 000 [µW/m2]

10000 [µW/m2]

>100 000 [µW/m2]

1600
1000
1000
800
500

[µW/m2]
[µW/m2]
[µW/m2]
[µW/m2]
[µW/m2]

>100
>100
>100
>100
>100

000
000
000
000
000

[µW/m2]
[µW/m2]
[µW/m2]
[µW/m2]
[µW/m2]

200 [µW/m2]

>100 000 [µW/m2]

20 [µW/m2]

>100 000 [µW/m2]

0,1 [µW/m2]

>100 000 [µW/m2]

10 [µW/m2]

>100 000 [µW/m2]

>100 [µW/m2]

>100 000 [µW/m2]

……………………

10

-6

[µW/m ]
2

........................

100 000 [µW/m2]

W. Maes, INSTITUT FÜR BAUBIOLOGIE & ÖKOLOGIE, Neubeuern/BRD 2005, str. 319.

2.8.2 Degradacja funkcjonowania komórek naświetlanych jak w p. 2.7 mikrofalowymi,
modulowanymi PEM, przekreśla rzetelność wyników z prowadzonych w IIiTD badań
immunologicznych, co szczegółowo dokumentuje Zał. 14 w związku z Zał. 15.
2.8.3 Prostytucja naukowa IIiTD – PAN obejmująca:
- reklamowanie wzrostu immunologicznej odporności ludności przy pomocy anten
rozsiewczych i mikrofalowych modulowanych PEM, emitowanych przez 3 stacje
bazowe, zbudowane na dachu i elewacjach gmachu IIiTD – vide  foto EK-132/14,
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- wykonywanie za pieniądze podatników i UE badań na preparatach i organach
rażąco skażonych przez mikrofalowe PE, dających niemiarodajne (błędne) wyniki,
stanowi znaczący wkład PAN w epidemicznie narastającą zachorowalność polskiego
społeczeństwa, szczególnie na choroby nowotworowe, niepłodność i kalectwo
niemowląt – Zał. 16-17.
2.9

W wyniku wszczętego przez KPRM wyjaśniającego postępowania nr DSO-5711525/09-(27)/15/AW, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska za pismem nr DIiO/
4124/04-01/169/2014/jse z dnia 29.05.2015r., przekazał skargę STOWARZYSZENIA
nr EK-187/14 (Zał. 9) do MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, celem
rozpatrzenia i załatwienia w zakresie posiadanych przez niego właściwości (Dz.U.
2013.743 art. 18 i art. 26).
MINISTER NiSW zamiast samodzielnie (ew. przy wsparciu opinią biegłego
sądowego – art. 84 § 1 KPA) ocenić zarzuty udokumentowane w naprawczym
ŻĄDANIU nr EK-132/14 (Zał. 8) i skardze nr EK-187/14 (Zał. 9) – skierował sprawę
do rozstrzygnięcia przez PREZESA PAN, jako nadzorcę nieprawdopodobnego
bezprawia i naukowej kompromitacji PAN (vide  p. 2.7÷2.8 skargi),
wytłumaczalnej tylko w konwencji zaćmienia umysłowego Rady Naukowej i Zarządu
IIiTD-PAN – chciwością łatwego pieniądza.

2.10

PREZES PAN, jako sędzia we własnej sprawie stwierdził (podobno), że po
przeprowadzonej w ramach jego nadzoru kontroli – nie występują żadne zaniechania lub nieprawidłowości w działalności IIiTD.
MINISTER NiSW nie respektując zupełnie przepisów wg art. 237 § 1 i art. 238 § 1
KPA – powtórzył werbalnie za PREZESEM PAN potwierdzenie rażącej nieprawdy
(vide  p. 2.7÷2.8 skargi) i pismem nr DN.ZN.151.7.2015.2.EPA z dnia 02.07.2015r.
oddalił gołosłownie w całości naukowo-badawcze i prawne zarzuty skargi nr EK187/14, opartej na naprawczym ŻĄDANIU nr EK-132/14. Oczywiście MINISTER
NiSW nie dołączył do swojego błędnego faktycznie i prawnie rozstrzygnięcia –
żadnej opinii PREZESA PAN, która prawdopodobnie nie istnieje lub pogłębia
naukową kompromitację PAN.

3.

Końcowe naprawcze wnioski do PREZESA RADY MINISTRÓW

3.1

Powołując się na p. 3.1÷3.2 skargi nr EK-187/14 z dnia 15.12.2014r. oraz
właściwość PREZESA RM wg art. 33a.1 pkt 7) – Dz.U.2013.743, ponawiamy wniosek
o spowodowanie zbadania przez CBA naruszeń prawa lub celowej bezczynności
urzędników:
PREZYDENTA Wrocławia,
PREZESA PAN,
Zarządu IIiTD-Wrocław,
DWIOŚ – Wrocław,
które doprowadziły do niedopuszczalnego prawnie skażenia gmachu IIiTD,
personelu, pacjentów i badanych preparatów - mikrofalowymi modulowanymi PEM
telefonii komórkowej - p. 2.7÷2.8 skargi.

a)
b)
c)
d)

3.2

Wnioskujemy w myśl art. 151 Konstytucji RP oraz art. 7-8 i art. 238 § 1 KPA, o spowodowanie ponownego rozpatrzenia przez MINISTRA NiSW skargi nr EK-187/14 w
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związku z naprawczym ŻĄDANIEM nr EK-132/14. Rozstrzygnięcie sprawy powinno
być uzasadnione w oparciu o opinię biegłego sądowego, obejmującą dowody nr EK132/14; EK-187/14 oraz niniejszą skargę nr EK-128/15 – p. 2.9÷2.10 skargi.
3.3

Wnioskujemy o spowodowanie, aby Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
uruchomił wszczęcie we Wrocławiu z urzędu - postępowanie naprawcze po myśli
Prawa budowlanego, celem wyłączenia z eksploatacji i rozbiórki tele-komórkowego
centrum, zbudowanego na gmachu IIiTD przy wsparciu PAN z rażącymi
naruszeniami prawa i naukowej etyki – p. 2.7.3 skargi.
Oczekując na pisemne informacje o biegu realizacji w/w wniosków wg p. 3.1÷3.3,
pozostajemy z wyrazami należnego szacunku
Stowarzyszenie Ekologiczne „OJCZYZNA”
PRZEDSTAWICIEL
umocowany wg Dz.U.2001.79.855 art. 40.2 – UCHWAŁA nr U-17/15
..........................................
(mgr inż. Stanisław Kos)

Kopie:

Minister Nauki Szkolnictwa Wyższego

1.

Sz. Pani Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska
ul. Wspólna nr 1/3, 00-529 WARSZAWA
Sygn. akt DN.ZN.151.7.2015.2.EPZ
+ Zał. 1-3 i 14-17

Minister Zdrowia

2.

Sz. Pan Prof. med. dr hab. Marian Zembala
ul. Miodowa nr 15, 00-952 WARSZAWA
+ Zał. 1-3 i 14-17

3.

a/a

Załączniki: Vide  str. 7
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Załączniki:
Stowarzyszenie Ekologiczne „OJCZYZNA”. Obliczenia do graficznej ilustracji rozkładu
ponadnormatywnych PEM emitowanych przez Stacje bazowa tel komórkowej
POLKOMTEL nr BT 33 488, zbudowaną na gmachu IIiTD przy ul. Weigla 12 we
Wrocławiu.
Stacja bazowa sieci „POLKOMTEL” nr BT 33 488, zbudowana na gmachu IIiTD przy
ul. Weigla 12 we Wrocławiu. Graficzna ilustracja rozkładu ponadnormatywnych PEM
w płaszczyźnie poziomej.
Stacja bazowa sieci „POLKOMTEL” nr BT 33 488, zbudowana na gmachu IIiTD przy
ul. Weigla 12 we Wrocławiu. Graficzna ilustracja rozkładu ponadnormatywnych PEM
w płaszczyźnie pionowej.
ZGŁOSZENIE instalacji stacji bazowej tel. komórkowej nr BT 33488, zarejestrowane
przez PREZYDENTA Wrocławia dn. 17.04.2013r. pod nr 10/13 – Dz.U.2010.
130.879.
Mapa ewidencyjna nr 376/1987 z dnia 23.02.2015r., obejmująca dz. nr 6/2, AM-6,
obr. GAJ, z posadowionym gmachem IIiTD. Skala 1:2000, format A3.
Karty katalogowe anten rozsiewczych produkcji F-my KATHREIN nr 742 264 V02; nr
800 10510 V01.
SPRAWOZDANIE nr 130 107 607 z pomiarów PEM dnia 07.01.2013r. w otoczeniu st.
bazowej sieci POLKOMTEL nr BT 33488. Wyciąg: str. 1; 4; 8 i Rys. 3.
Naprawcze żądanie STOWARZYSZENIA nr EK-132/14 z dnia 28.07.2014r.,
skierowane na ręce Prezesa PAN.
Skarga STOWARZYSZENIA nr EK-187/14 z dnia 15.12.2014r, skierowana na ręce
Prezesa Rady Ministrów.
Naprawcze żądanie STOWARZYSZENIA nr EK-41/15 z dnia 20.02.2015r., skierowane
do DWIOŚ-Wrocław.
Pismo Głównego Inspektoratu Ochrony środowiska nr DIiO/4124/04-01/169/
2014/jse z dnia 29.05.29 r., kierujące do MINISTRA NiSW skargę nr EK-187/14 z
dnia 15.12.2014r., celem załatwienia w zakresie jego właściwości.
Pismo MINISTRA NiSW nr DN.ZN.151.7.2015.2.EPZ. z dnia 02.07.2015r. oddalające
w całości bez samodzielnej oceny – naukowe zarzuty skargi nr EK-187/14.
Skarga STOWARZYSZENIA nr EK-127/15 z dnia 13.07.2015r. na organy IOŚ,
wspierające obrazę Prawa Ochrony Środowiska na rzecz INWESTORA oraz IIiTD.
J. Dąbrowski. BIOMAGNETYZM. Pompy jonowe i przemiany energii w komórce.
ADAMASCENICUM Sp. z o. o, Warszawa 2015. Wyciąg – str. 1; 222-224.
Dr med. Sherril Sellman/USA. Elektroskażenia hormony i rak. NEXUS – Białystok,
2008. Wyciąg str. 1; 20; 21.
Informacje GUS z dnia 27.01.2012r. oraz z dnia 04.02.2015r. nt. epidemicznie
narastającej zachorowalności Polaków na nowotwory.
Emerytowany żołnierz i naukowiec Royal Navy, Pan Barrie Trower mówi o biologicznym oddziaływaniu mikrofal na zdrowie. Wydruk z Internetu - 02.03.2015r.
Skład Naukowej Rady IIiTD – PAN, format A3.
Uchwała Członków STOWARZYSZENIA nr U-17/15 z dnia 30.05.2015r.
Uchwała Członków STOWARZYSZENIA nr U-21/15 z dnia 15.06.2015r.
- KONIEC -

Stacje bazowe telefonii komórkowej na gmachu Instytutu Immunologii
i Terapii Doświadczalnej PAN - ul. Weigla 12 we Wrocławiu
Stacja bazowa tel. komórkowej 






Foto 1. Stacja bazowa Spółki POLKOMTEL nr BT 33 488
na Centrum Doskonałości PAN w wyniszczaniu odporności immunologicznej pacjentów.
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Foto 2. Stacja bazowa Spółki ORANGE POLSKA nr 2418 (2991)
na Centrum Doskonałości PAN w wyniszczaniu odporności immunologicznej pacjentów.

