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Świdnica, dnia 10.10.2016 r.

Dot.: PETYCJA w sprawie wystosowania do Trybunału Konstytucyjnego 2 od-

dzielnych WNIOSKÓW, dla zbadania zgodności Rozp. Min. Środowiska wg
Dz.U.2003.192.1883 i związanych z tym Rozporządzeniem Ustaw - z postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – monit nr 6.

1.
1.1
1.2
1.3

Stowarzyszenie Ekologiczne „OJCZYZNA” kierując się:
Przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wg art. 39; art. 68.3; 68.4,
art. 74.1; art. 82, art. 92.2 i art. 191.1 pkt 1),
Przepisami Ustawy o RPO wg Dz.U.2014.1648, art. 4 i art. 16.2 pkt 1)÷3),
Statutowymi celami wg § 4 pkt 1) i 2) Regulaminu społecznej działalności,

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

wystąpiło do RPO z następującymi, kolejnymi PETYCJAMI, WNIOSKAMI i MONITAMI, w sprawie zbadania przez Trybunał Konstytucyjny zgodności z Konstytucją pospolitych prawodawczych szalbierstw na rzecz zagranicznego
kapitału, które pozbawiły Polaków ludzkich i konstytucyjnych praw do zachowania zdrowia, życia i ekologicznego bezpieczeństwa (art. 39; art. 68.3;
art. 68.4; art. 74.1):
nr EK-47/14 z dnia 04.03.2014r.,
nr EK-115/14 z dnia 23.06.2014r.,
nr EK-142/14 z dnia 27.08.2014r.,
nr EK-65/15 z dnia 20.04.2015r.,
nr EK-05/16 z dnia 08.01.2016r.,
nr EK-10/16 z dnia 23.01.2016r.,
nr EK-18/16 z dnia 08.02.2016r.

2.
a)

RPO nie respektując postanowień Konstytucji jak w p. 1.1 i sprzeniewierzając
się swoim urzędowym obowiązkom i uprawnieniom w myśl art. 4 i art. 16.2
pkt 1)÷3) Ustawy o RPO wg Dz.U.2014.1648:
do dnia 10.10.2016r. nie przekazał STOWARZYSZENIU żadnego pisemnego
rozstrzygnięcia zgłoszonych PETYCJI i WNIOSKÓW jak w p. 1.3 (a÷g),
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b)

3.
a)
b)
c)
d)

nr EK-162/16

nie dopuścił do przeprowadzenia w Urzędzie RPO osobistych konsultacji
pomiędzy przedstawicielem n. STOWARZYSZENIA a Rzecznikiem, w sprawie
skierowania do TK dwóch WNIOSKÓW wg szczegółowych projektów
zawartych w PETYCJI nr EK-05/16 z dnia 08.01.2016r. mimo, że WNIOSKI te
dotyczą zagrabienia przez prawodawczą przestępczość, najżywotniejszych,
konstytucyjnych praw 38,5 miliona Polaków.
Nieustępliwa bezczynność RPO wspiera masowe zbrodnicze skutki, generowane przez przestępcze prawo, ustanowione przez mafię „LEX COSA NOSTRA” (vide  EK-141/16, Tabela 1), a udokumentowane:
w petycji nr EK-46/14 z dnia 03.03.2014r. (w aktach RPO),
w petycji nr EK-89/14 z dnia 08.05.2014r. (w aktach RPO),
w petycji nr EK-19/16 z dnia 08.02.2016r. (w załączeniu na płytce CD-R),
w ZAŻALENIU nr EK-141/16 z dnia 30.08.2016r. (w załączeniu na płytce CD-R).

4.

Zgodnie z udokumentowaniem w ZAŻALENIU nr EK-141/16, LEX COSA
NOSTRA jest osłaniana z urzędu przez PROKURATORSKĄ PIRAMIDĘ. W
związku z tym niemożliwym jest przeprowadzenie naprawy zbrodniczego
prawa, opartego na hiperkorupcji, naukowej prostytucji i pospolitych szalbierstwach (vide  naprawcze petycje nr EK-205/15 i nr EK-62/16 na płytce CD-R).
Dlatego też po raz kolejny monitujemy do RPO o wzruszenie swojej bezczynności i operatywną wysyłkę do TK dwóch WNIOSKÓW, sprecyzowanych
bardzo szczegółowo w PETYCJI STOWARZYSZENIA nr EK-05/16 z dnia
08.01.2016r. Z uwagi na zmianę w 2016r. niektórych aktów prawnych, ODPIS uaktualnionej PETYCJI nr EK-05/16 dosyłamy powtórnie na płytce CD-R.
Równocześnie zwracamy uwagę, że przy kierowanych do TK dwóch WNIOSKACH, powinny być podłączone dowody nr EK-89/14 oraz nr EK-141/16,
których ODPISY należy wydrukować z załączonej płytki CD-R.

5.

Nawiązując do przepisu wg art. 19.4 Ustawy o RPO (Dz.U.2014.1648), kopię
niniejszego, kolejnego monitu kierujemy na ręce Sz. Pana Marszałka SEJMU i
prosimy uprzejmy o pilne spowodowanie zbadania uporczywej bezczynności
RPO w kontekście funkcjonowania i nadzoru konstytucyjnych organów Państwa przez przestępczą mafię „LEX COSA NOSTRA”.
Oczekujemy w imieniu setek tysięcy trutych, okaleczanych i uśmiercanych
przez LEX COSA NOSTRĘ Polaków, na podjęcie przez Pana Marszałka
SEJMU i RPO – operatywnych i skutecznych naprawczych działań.
PRZEDSTAWICIEL Stowarzyszenia Ekologicznego „OJCZYZNA”,
umocowany wg Dz.U.2015.1393 art. 40.2 – UCHWAŁA nr U-04/16

..........................................
(mgr inż. Stanisław Kos)
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nr EK-162/16

Załączniki:
1.

Płytka CD-R z plikami o numerach: EK-46/16; nr EK-89/14; nr EK-205/15;
nr EK-05/16; nr EK-19/16; nr EK-62/16; nr EK-141/16; nr R-01/16; dane
statystyczne GUS w zakresie epidemicznie narastającej zachorowalności
i śmierci Polaków na złośliwe nowotwory.

2. Oryginał UCHWAŁY nr U-04/16 z dnia 20.05.2016r.
Kopie:
1.

MARSZAŁEK SEJMU Rzeczypospolitej Polskiej
Sz. Pan Marek KUCHCIÑSKI
ul. Wybrzeże M. J. Piłsudskiego 1, 37-700 PRZEMYŚL
+ płytka CD-R z kompletem dowodów

2.

KLUB PARLAMENTARNY Partii PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ
Sekretarz Generalny PiS,
Sz. Pan dr Jarosław KACZYÑSKI
ul. Wiejska nr 4/6/8, 00-902 WARSZAWA
+ płytka CD-R z kompletem dowodów

3.

a/a
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RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
Szanowny Pan dr Adam BODNAR

str. 1/11

Al. Solidarności nr 77, 00-090 WARSZAWA
Nasz nr EK-05/16

Świdnica, dnia 08.01.2016 r.

Dot.: wystosowania do Trybunału Konstytucyjnego 2 oddzielnych wniosków dla

zbadania zgodności Rozp. Min. Środowiska i związanych z tym Rozporządzeniem Ustaw - z postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej – monit nr 4
Szanowny Panie Doktorze!
1.

Przy petycjach Stowarzyszenia Ekologicznego „OJCZYZNA” nr EK-47/14 z dnia
04.03.2014r. i nr EK-53/14 z dnia 10.03.2014r., skierowanych na ręce uprzedniego
Rzecznika Praw Obywatelskich to jest Pani dr hab. Ireny LIPOWICZ, przekazane
zostało w wersji papierowej i elektronicznej naprawcze „ŻĄDANIE” nr EK-46/14 z
dnia 03.03.2014r., skierowane na ręce Pana Prezydenta RP mgr B. KOMOROWSKIEGO. Prezydent jako rzecznik prawodawczej przestępczości i obrazy Konstytucji
RP – nie podjął jednak żadnych naprawczych przedsięwzięć.
Zgodnie z powyższym naprawczym „ŻĄDANIEM”, opracowanym na bazie analizy
Dzienników Ustaw, hiperkorupcja i prawodawcza przestępczość zorganizowana
(przez korporacje radiokomunikacyjne, elektroenergetyczne, atomową mafię i zagraniczny kapitał) w Sejmie i Rządzie, wygenerowała w latach 2001-2014 obecny
stan prawny, który oddał zdrowie i życie Polaków oraz ich dzieci do nieograniczonej
dyspozycji koruptorów – vide art. 39 Konstytucji RP.
Zalegalizowano bezustanne wnikanie do organizmów ludności pod liniami energetycznymi 400 [kV] indukcji magnetyczne 50 Hz o natężeniu H= 60 [A/m], czyli
B=75420 [nT] – vide Dz.U.2003.192.1883 Zał. 1 Tabela 1.
Zalegalizowano bezustanne wnikanie do organizmów ludności pod antenami stacji
bazowych telefonii komórkowej - mikrofalowych, modulowanych Pól ElektroMagnetycznych o częstotliwości 300 MHz do 300 GHz i gęstości mocy S=0,1 [W/m2]
= 100 000 [µW/m2].
Metodyka i skutki powyższych przestępczych manipulacji zostały udokumentowane
w p.1.3 i p. 2.1÷2.12 „ŻĄDANIA” nr EK-46/14 dnia 03.03.2014r. (w aktach RPO).

2.

Jedną z najbardziej rażących manipulacji prawodawczych, jest doprowadzenie przez
złoczyńców do zalegalizowania normatywnych szkodliwości ustalonych przez Ministra Środowiska dla środowiska, jako normy sanitarne Ministra Zdrowia,
obowiązujące dla bloków operacyjnych w szpitalach, miejsc dla spania, żłobków,
przedszkoli, domów starców, więzień, sanatoriów, itd.

- 2 3.
a)

b)

nr EK-05/16

Powyższa manipulacja została dokonana w następujący, przebiegły i przestępczy
sposób:
Minister Środowiska zgodnie z właściwością i umocowaniem wg POŚ - Dz.U.
2013.1232 art. 122, wydał Rozporządzenie wg Dz.U.2003.192.1883, gdzie w Zał. 1,
Tabela 1 i Tabela 2, ustalił graniczne wartości (parametry fizyczne) szkodliwych Pól
Elektro-Magnetycznych (w skrócie PEM) dla środowiska. Normatywy te przekraczają kilkaset razy parametry sanitarne - faktycznie chroniące zdrowie ludzi w
miejscach do spania, w tym szczególnie zdrowie kobiet ciężarnych, dzieci, ludzi
schorowanych i w podeszłym wieku.
Sejm naruszając rażąco postanowienia Konstytucji wg art. 39; art. 68.3, art. 68.4 i
art. 92.2, wprowadził do POŚ wg uprzedniej sygnatury Dz.U.2008.25.150, następującą, dodatkową jednostkę redakcyjną prawa:
„Art. 124 ust. 2. Przez miejsca dostępne dla ludności rozumie się
wszelkie miejsca, z wyjątkiem miejsc, do których dostęp ludności jest
zabroniony lub niemożliwy bez użycia sprzętu technicznego”.
W ten sposób normatywy Ministra Środowiska wkroczyły na operacyjne sale
szpitalne, miejsca do spania w domach starców, żłobkach, przedszkolach, itd.,
stając się automatycznie normami sanitarnymi Ministra Zdrowia [vide Dz.U.
2015.812, art. 33.1 pkt 5); art. 19 KPA, w związku z art. 39, art. 68.3, art. 68.4
i art. 92.2 Konstytucji RP].

3.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Całość przestępczego procederu jak w p. 2, została szczegółowo udokumentowana
faktycznie i prawnie w skierowanych na ręce Pani dr hab. I. LIPOWICZ w następujących petycjach i monitach Stowarzyszenia:
nr EK-46/14 z dnia 03.03.2014r. (w aktach RPO),
nr EK-47/14 z dnia 04.03.2014r. (w aktach RPO),.
nr EK-53/14 z dnia 10.03.2014r. (w aktach RPO),
nr EK-89/14 z dnia 08.05.2014r. (w aktach RPO),
nr EK-115/14 z dnia 23.06.2014r. – monit nr 1 (w aktach RPO),
nr EK-142/14 z dnia 27.08.2014r. – monit nr 2 (w aktach RPO),
nr EK-64/15 z dnia 20.04.2015r. (w aktach RPO),
nr EK-65/15 z dnia 20.04.2015r. – monit nr 3 (w aktach RPO).
Jednak Pani dr hab. I. LIPOWICZ jako rzecznik przestępczego prawa, stanowiącego
obrazę Konstytucji, obrazę podstawowych obywatelskich praw Polaków do zachowania zdrowia i życia – nie podjęła przez 240 dni swojego urzędowania, żadnych
czynności naprawczych, przez skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego stosownych WNIOSKÓW po myśli władczych uprawnień wg art. 188 i art. 191
Konstytucji RP oraz przepisów wg art. 4 i art. 16.2 pkt 2) i 3) Ustawy o RPO –
Dz.U.2014.1648.
Ponadto Pani dr hab. I. LIPOWICZ, sprzeniewierzając się swoim urzędowym obowiązkom w myśl art. 17 a) Ustawy wg Dz.U.2014.1648, dwukrotnie nie dopuściła
przedstawiciela Stowarzyszenia do przeprowadzenia z nią w przedmiotowej sprawie
osobistych konsultacji w Urzędzie RPO.
Powyższe sprzeniewierzenia się Konstytucji i Ustawie oraz złożonej rocie ślubowania, kładzie się głębokim cieniem na Urzędzie RPO, który przypadło obecnie
piastować Szanownemu Panu Doktorowi.
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4.

nr EK-05/16

Stowarzyszenie podtrzymuje wszystkie zarzuty i dowody, wyspecyfikowane w p. 3
niniejszego monitu i po raz kolejny domaga się w imieniu ok. 400 tysięcy Polaków
powalonych nowotworowymi chorobami - skierowania przez RPO do Trybunału
Konstytucyjnego 2 oddzielnych wniosków, odnośnie:

a)

trucia polskiej ludności w miejscach do spania przez PEM o niskiej częstotliwości
ν = 50 Hz i składowej magnetycznej H=60 [A/m], co odpowiada indukcji
magnetycznej B=75420 [nT] – Dz.U.2003.192.1883, Zał. 1 Tabela 1,

b)

trucia polskiej ludności w miejscach do spania mikrofalowymi modulowanymi PEM
o gęstości mocy S=0,1 [W/m2] = 100 000 [µW/m2] – Dz.U.2003.192.1883, Zał. 1
Tabela 2, lp. 7).
Dla przyspieszenia sprawy, której biurokratyczne przewlekłe prowadzenie przez RPO
trwa już ponad 670 dni, przedkładamy poniżej projekty 2 WNIOSKÓW RPO do
Trybunału Konstytucyjnego, które prosimy zweryfikować pod względem prawnym w
jak najkrótszym terminie i doręczyć w 5 egz. na adres TK, z kopią do n. Stowarzyszenia.

5.
1.

WNIOSEK RPO nr 1 do Trybunału Konstytucyjnego
Adres strony skarżącej:

Adresat

RZECZNIK PRAW
OBYWATELSKICH

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Al. Solidarności nr 77

00-918 WARSZAWA

Al. J. Ch. Szucha nr 12A,

00-090 WARSZAWA
Sygnatura akt:
RPO.XXX.2016

Sygnatura akt:

WNIOSEK

2.

o orzeczenie zgodności Prawa ochrony środowiska i zdrowia
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie zalegalizowania
wnikania do organizmów ludności 24 h/dobę indukcji magnetycznej
50 Hz o natężeniu B=75420 nT (H=60 A/m).
3.1 Konstytucja RP art. 188 pkt 1) i 3)
w związku z art. 191.1 pkt 1).
3.2 Ustawa o RPO wg Dz.U.2014.1648
art. 16.2 pkt 2) i 3).

3.

Podstawy prawne WNIOSKU

4.

Miejsce i data opracowania WNIOSKU
przez RPO

5.

Imię i nazwisko pełnomocnika
skarżącego

Wpisze RPO

6.

Adres kancelarii pełnomocnika oraz nr
wpisu na listę adwokatów lub radców
prawnych.

Wpisze RPO

Warszawa, dnia 8 lutego 2016r.
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nr EK-05/16

7.

Dokładne określenie zaskarżonych aktów normatywnych, ze wskazaniem
konkretnego przepisu prawa.

7.1

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.
Sygnatura:
Dz.U.2013.1232. „Art. 122 ustęp 2 pkt 1 a). W rozporządzeniu, o którym mowa
w ust. 1, zostaną ustalone:
1) zróżnicowane poziomy pól elektromagnetycznych dla:
a) terenów pod zabudowę mieszkalną.”

7.2

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.
Sygnatura:
Dz.U.2013.1232. „Art. 124 ustęp 2 - Przez miejsca dostępne dla ludności rozumie
się wszelkie miejsca, z wyjątkiem miejsc, do których dostęp ludności jest
zabroniony lub niemożliwy bez użycia sprzętu technicznego.”

7.3

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania
dotrzymania tych poziomów. Sygnatura: Dz.U.2003.192.1883.
„Załącznik nr 1, Tabela 1
Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się
parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych
na środowisko, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz
dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez
dopuszczalne wartości parametrów fizycznych, dla terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową.
Parametr fizyczny
Zakres
Składowa
Składowa
Gęstość mocy
częstotliwości
elektryczna
magnetyczna
pola magnetycznego
1
2
3
4
1
50 Hz
1 kV/m
60 A/m
Objaśnienia:
a) 50 Hz – częstotliwość sieci elektroenergetycznej,
b) Podane w kolumnach 2 i 3 tabeli wartości graniczne parametrów fizycznych charakteryzujących oddziaływanie pól elektromagnetycznych odpowiadają wartościom
skutecznym natężeń pól elektrycznych i magnetycznych.”

8.

Dokładne wskazanie przepisów Konstytucji RP, których naruszenie zarzuca się
we WNIOSKU RPO.

8.1

„Art. 39. Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym
medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.”

8.2

„Art. 68 ust. 3. Władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia szczególnej
opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym
i osobom w podeszłym wieku.”

8.3

„Art. 68 ust. 4. Władze publiczne są zobowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji
środowiska.”

8.4

„Art. 92 ust. 2. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może
przekazać swoich kompetencji , o których mowa w ust. 1, innemu organowi.”
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nr EK-05/16

9.

Uzasadnienie zarzutów niezgodności aktów prawnych z Konstytucją RP.

9.1

Naruszenie art. 39 Konstytucji przez przepis wg punktu 7.3 (Dz.U.2003.192.1883 Zał. 1
Tabela 1), w związku z przepisem wg punktu 7.2 (Dz.U.2013.1232 art. 124 ust. 2.
Producenci energii elektrycznej i właściciele linii przesyłowych wysokiego
napięcia 110-400 [kV], uprawnieni zostali przez Ministra Środowiska w związku
z przepisem wg Dz.U.2013.1232 art. 124 ustęp 2, do naświetlania ludności w
zabudowie mieszkalnej i wszystkich dostępnych miejscach – Polami ElektroMagnetycznymi (dalej PEM) o niskiej częstotliwości 50 [Hz] i składowej
magnetycznej H=60 [A/m], co odpowiada indukcji magnetycznej B=75420 [nT]
{1 [A/m] = 1257 [nT]}. Vide – Dz.U.2003.192.1883 Zał. 1 Tabela 1.
Wg szwedzkiej sanitarnej normy nr TCO 99, wartość indukcji dla częstotliwości
50 [Hz] nie powinna przekraczać BS = 200 [nT] i jest to wartość 75420/200 =
377 razy mniejszą, niż w normie sanitarnej Ministra Środowiska, ustanowionej z
rażącym naruszeniem przepisu o właściwości wg Dz.U.2015.812 art. 33.1 pkt 5).
Wg aktualnej medycznej wiedzy, norma sanitarna Ministra Środowiska generuje
poniższe choroby:
Tabela 1
L.p
.
1

1.

Wielkość indukcji
magnetycznej [nT]
Powoduwg Dz.U.
jącej scho2003.192.
rzenie
1883, Tab. 1
3
4

Rodzaj choroby

2

2.

Guzy, leukemia, ryzyko nowotworów (badania
Karo-lińskiego Instytutu w Sztokholmie)2).
Międzynarodowe epidemiologiczne studia nad guzami, leukemią, rakiem, zaburzeniem hormonów i ryzykiem samobójstwa 2).

3.

Ryzyko leukemii (białaczki) u dzieci 2).

4.

200-400

75420

100-300

75420

< 200

75420

1)

200

75420

1)

300

75420

> 400

75420

< 1000

75420

100÷500

75420

Wzrost 2,7 razy ryzyka białaczki u dzieci .

5.

Wzrost 3,8 razy ryzyka białaczki u dzieci .

6

Wzrost 5,6 razy ryzyka zachorowalności
dzieci na wszystkie nowotwory 1).
Spadek poziomu melatoniny w organizmie (hormon
przeciwrakowy) 2).
Mocno negatywny biologicznie wpływ miejsc do
spania, zapromieniowanych przez PEM2).

7.
8.
1)
2)

„GEIOBIOTECHNIKA” . Bielsko-Biała 2001, str. 3 – w załączeniu.
W. Maes/BRD. Stress durch Strom und Strahlung , str. 149, 179, 180. – w zał.

Zgodnie z powyższą Tabelą 1, naświetlanie ludności w zabudowie mieszkalnej
24h/dobę, indukcją magnetyczną Ministra Środowiska o sanitarnej wartości
Bs=75420 [nT], stanowi masowy, bezwiedny eksperyment medyczny na polskiej
ludności, zamieszkałej w miejskich blokach nad transformatorami 50 [Hz],
w pobliżu trafostacji i pod liniami elektroenergetycznymi 110-400 [kV].
Stanowi to obrazę art. 39 Konstytucji RP. Dodatkowe uzasadnienie – wg załączonej do WNIOSKU opinii Stow. Ekologicznego nr EK-89/14 z dnia 08.05.2014r.
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9.2

nr EK-05/16

Naruszenie art. 68.3 i art. 68.4 Konstytucji RP przez przepis wg p 7.3 (Dz.U.2003.192.1883
Zał. 1 Tabela 1) w związku z przepisem wg punktu 7.2 (Dz.U.2013.1232 art. 124 ustęp 2).
Producenci energii elektrycznej i właściciele linii przesyłowych wysokiego napięcia 110÷400 [kV], uprawnieni zostali przez Ministra Środowiska w związku z
przepisem wg Dz.U.2013.1232 art. 124 ustęp 2, do naświetlania ludności w
zabudowie mieszkalnej i wszystkich dostępnych miejscach – Polami ElektroMagnetycznymi (dalej PEM) o niskiej częstotliwości 50 [Hz] i składowej
magnetycznej H=60 [A/m], co odpowiada indukcji magnetycznej B=75420 [nT]
{1 [A/m] = 1257 [nT])}. Vide – Dz.U.2003.192.1883 Zał. 1 Tabela 1. Tym
samym normatywna wartość indukcji B=75420 [nT] ustalona dla środowiska
przez Ministra Środowiska, stała się normą sanitarną Ministra Zdrowia, obowiązującą wg wyroków Sądów Administracyjnych i Powszechnych dla miejsc do
spania, bloków operacyjnych w szpitalach, żłobków, przedszkoli, itp.
Wg szwedzkiej sanitarnej normy nr TCO 99, wartość indukcji dla częstotliwości
50 [Hz] nie powinna przekraczać BS = 200 [nT] i jest to wartość 75420/200 =
377 razy mniejszą, niż w normie sanitarnej Ministra Środowiska, ustanowionej
przez Ministra Środowiska z rażącym naruszeniem przepisów o właściwości wg
Dz.U.2015.812 art. 33.1 pkt 5), art. 19 KPA i art. 92.2 Konstytucji RP.
Bezustanne wnikanie tej indukcji magnetycznej do organizmów ludności (w tym
kobiet ciężarnych, dzieci, osób schorowanych i w podeszłym wieku), powoduje
epidemiczne narastanie spadku immunologicznej odporności na wszelkie choroby oraz epidemiczny wzrost zachorowalności na nowotwory (w tym szczególnie białaczka/leukemia u dzieci). Powyższa zdrowotna zapaść, została udokumentowana naukowo w p. 9.1 WNIOSKU, Tabela 1, co dowodnie potwierdza
rażące naruszenie przez przepis wg Dz.U.2003.192.1883 Zał. 1 Tabela 1 w
związku przepisem wg Dz.U.2013.1232 art. 124.2 - postanowień Konstytucji RP
wg art. 68.3 i art. 68.4
Dodatkowe uzasadnienie – wg załączonej do WNIOSKU opinii Stowarzyszenia
Ekologicznego nr EK-89/14 z dnia 08.05.2014r.

9.3

Naruszenie art. 92 ust. 2 Konstytucji RP przez przepis wg p 7.2 (Dz.U.2013.1232 art. 122
ust. 2 pkt 1a), w związku z przepisem wg punktu 7.2 (Dz.U.2013.1232 art. 124 ustęp 2).
Ustawodawca dla uniemożliwienia wydania przez Ministra Zdrowia zgodnie z
jego właściwością norm sanitarnych, skutecznie chroniących zdrowie i życie
przed nadmierną indukcją 50 [Hz] w miejscach do spania, wydał przepis wg
Dz.U.2013.1232 art. 122.2 pkt 1 a), którym umocował Ministra Środowiska do
wydania takich norm dla zabudowy mieszkalnej a więc dla miejsc do spania.
Dla pogłębienia nieuprawnionego umocowania Ministra Środowiska w powyższym zakresie, Ustawodawca wydał następnie przepis wg Dz.U.2013.1232
art. 124.2, którym podkreślił, że sanitarne normatywy Ministra Środowiska
obowiązują dla wszystkich miejsc dostępnych dla ludności (sale operacyjne w
szpitalach, miejsca do spania, żłobki, przedszkola, itd.).
W ten sposób właściwości Ministra Zdrowia wg Dz.U.2015.812 art. 33.1 pkt 5),
zostały przekazane przez Ustawodawcę Ministrowi Środowiska, co stanowi
naruszenie art. 92.2 Konstytucji RP. Zdrowotne skutki naruszania art. 92.2
Konstytucji, dokumentuje Tabela 1 w p. 9.1 nin. WNIOSKU.

Załączniki: 1.
2.
3.
4.

GEOBIOTECHNIKA”. Dr inż. Kornel Śliżyński. Ekspertyza nr BKS-01-01.
W. Maes/BRD „STRESS DURCH STROM UND STRAHLUNG“ (wyciąg – str. 1; 149; 180).
The Swedish Confederation of Professional Employees. Norma TCO 99.
Opinia Stow. Ekologicznego „OJCZYZNA” nr EK-89/14 z dn. 08.05.2014r.

(-) Podpis RPO
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6.
1.

nr EK-05/16

WNIOSEK RPO nr 2 do Trybunału Konstytucyjnego
Adres strony skarżącej:

Adresat

RZECZNIK PRAW
OBYWATELSKICH

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Al. Solidarności nr 77

00-918 WARSZAWA

Al. J. Ch. Szucha nr 12A,

00-090 WARSZAWA
Sygnatura akt:
RPO.XXX.2016

Sygnatura akt:

WNIOSEK

2.

o orzeczenie zgodności Prawa ochrony środowiska i zdrowia
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie zalegalizowania
wnikania do organizmów ludności 24 h/dobę mikrofalowych pól elektromagnetycznych o częstotliwości 300 MHz÷300 GHz i gęstości
mocy S=100 000 µW/m2 (0,1 W/m2).
3.1 Konstytucja RP art. 188 pkt 1) i 3)
w związku z art. 191.1 pkt 1).
3.2 Ustawa o RPO wg Dz.U.2014.1648
art. 16.2 pkt 2) i 3).

3.

Podstawy prawne WNIOSKU

4.

Miejsce i data opracowania WNIOSKU
przez RPO

Warszawa, dnia 8 lutego 2016r.

5.

Imię i nazwisko pełnomocnika
skarżącego

Wpisze RPO

6.

Adres kancelarii pełnomocnika oraz nr
wpisu na listę adwokatów lub radców
prawnych.

Wpisze RPO

7.

Dokładne określenie zaskarżonych aktów normatywnych, ze wskazaniem
konkretnego przepisu prawa.

7.1

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.
Sygnatura:
Dz.U.2013.1232. „Art. 122 ustęp 2 pkt 1 a). W rozporządzeniu, o którym mowa
w ust. 1, zostaną ustalone:
1) zróżnicowane poziomy pól elektromagnetycznych dla:
b) miejsc dostępnych dla ludności.”

7.2

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.
Sygnatura:
Dz.U.2013.1232. „Art. 124 ustęp 2 - Przez miejsca dostępne dla ludności rozumie
się wszelkie miejsca, z wyjątkiem miejsc, do których dostęp ludności jest
zabroniony lub niemożliwy bez użycia sprzętu technicznego.”
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7.3

nr EK-05/16

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania
dotrzymania tych poziomów. Sygnatura: Dz.U.2003.192.1883.
„Załącznik nr 1, Tabela 2
Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na
środowisko, dla miejsc dostępnych dla ludności oraz dopuszczalne poziomy pól
elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych, dla miejsc dostępnych dla ludności.
Parametr fizyczny
Zakres
częstotliwości
pola magnetycznego
1
1 0 Hz
2 od 0 Hz do 0,5 Hz
3 od 0,5 Hz do 50 Hz
4 od 0,05 kHz do 1 kHz
5 od 0,001 MHz do 3 MHz
6 od 3 MHz do 300 MHz
7 od 300 MHz do 300 GHz

Składowa
elektryczna

Składowa
magnetyczna

Gęstość mocy

2
10 kV/m
10 kV/m
20 V/m
7 V/m
7 V/m

3
2500 A/m
2500 A/m
60 A/m
3/f A/m
3 A/m
-

4
0,1 W/m2

Objaśnienia:
Podane w kolumnach2 i 3 tabeli wartości graniczne parametrów fizycznych charakteryzujących
oddziaływanie pól elektromagnetycznych odpowiadają:
a) wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości
do 3 MHz, podanym z dokładnością do jednego miejsca znaczącego,
b) wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych o częstotliwości od 3 MHz do
300 MHz, podanym z dokładnością do jednego miejsca znaczącego,
c) wartości średniej gęstości mocy dla pól elektromagnetycznych o częstotliwości od
300 MHz do 300 GHz, lub wartościom skutecznym dla pól elektrycznych o częstotliwościach z tego zakresu częstotliwości, podanej z dokładnością do jednego miejsca
znaczącego po przecinku,
d) f – częstotliwość w jednostkach podanych w kolumnie 1,
e) 50 Hz – częstotliwość sieci elektroenergetycznej.”

8.

Dokładne wskazanie przepisów Konstytucji RP, których naruszenie zarzuca się
we WNIOSKU RPO.

8.1

„Art. 39. Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym
medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.”

8.2

„Art. 68 ust. 3. Władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia szczególnej
opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym
i osobom w podeszłym wieku.”

8.3

„Art. 68 ust. 4. Władze publiczne są zobowiązane do zwalczania chorób
epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji
środowiska.”

8.4

„Art. 92 ust. 2. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może
przekazać swoich kompetencji , o których mowa w ust. 1, innemu organowi.”
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nr EK-05/16

9.

Uzasadnienie zarzutów niezgodności aktów prawnych z Konstytucją RP.

9.1

Naruszenie art. 39 Konstytucji przez przepis wg punktu 7.3 (Dz.U.2003.192.1883 Zał. 1
Tabela 2), w związku z przepisem wg punktu 7.2 (Dz.U.2013.1232 art. 124 ust. 2.
Zgodnie z przepisem wg Dz.U.2003.192.1883 Zał. 1 Tabela 2 lp. 7 w związku z
przepisem wg Dz.U.2013.1232 art. 124.2, korporacje radiokomunikacyjne na
czele z telefonią komórkową, uprawnione zostały przez Ministra Środowiska do
naświetlania ludności we wszystkich dostępnych miejscach mikrofalowymi
modulowanymi Polami Elektro-Magnetycznymi (dalej PEM) o wysokiej częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz i gęstości mocy S=0,1 ‘W/m2] =
= 100 000 [µW/m2]. Powyższe dotyczy wszystkich miejsc a więc bloków
operacyjnych w szpitalach, miejsc do spania, żłobków, przedszkoli, itp.
Wg aktualnej wiedzy naukowo – badawczej, sanitarna wartość gęstości mocy
w/w mikrofalowych PEM w miejscach do spania nie powinna przekraczać SS =
100 [µW/m2]. Zatem jest to wartość 1000 razy mniejsza, niż w normie
sanitarnej Ministra Środowiska, ustanowionej z rażącym naruszeniem przepisu o
właściwości wg Dz.U.2015.812 art. 33.1 pkt 5).
Ustalona przez Ministra Środowiska dla miejsc do spania gęstość mocy PEM o
wartości SS=0,1 [W/m2] = 100 000 [µW/m2], generuje epidemicznie choroby
ludności, zestawione poniżej w Tabeli 1.
Tabela 1
L.
p.

Rodzaj choroby 1)

1

2

Gęstość mocy
mikrofalowych PEM
[µW/m2]
Powoduwg Dz.U.
jąca scho2003.192.
rzenie
1883, Tab. 2
3
4

1.
2.

Podwojenie się zachorowalności dzieci na leukemię

13 000

100 000

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

10 000

100 000

3.

Zaburzenia pamięci u dzieci

1 600

100 000

4.

Zmiany EEG prądów mózgowych

1 000

100 000

5.

Zaburzenia układu immunologicznego (odporności
na choroby).

1 000

100 000

6

Zmiana jonów wapniowych w komórkach

800

100 000

7.

Zmiany w układzie nerwowym (bóle głowy)

500

100 000

8.

Zaburzenia w błonach komórkowych (blokada transportu jonowego środków odżywczych i produktów
odpadowych, mutanty i rak).

200

100 000

20

100 000

>100

100 000

1x10(-6)

100 000

9.
10.
11.
1)

Zaburzenia snu/wytwarzania przeciwrakowego
hormonu o nazwie „melatonina”.
Ekstremalne natężenie szkodliwego PEM
w miejscach do spania
Gęstość mocy elektromagnetycznego tła Ziemi

W. Maes/BRD. Stress durch Strom und Strahlung , str. 1; 319; 489 – w zał.
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9.1
c.d.

nr EK-05/16

Epidemiczne narastanie zachorowalności polskiej ludności na nowotwory
wg danych GUS z dnia 29.12.2015r. zestawiono
w Tabeli 2.
Tabela 2
L.
p.

Nazwa
danych

1.

1
Stan ludności
ogółem

2.

3.

Dane statystyczne [w tyś. osób] w latach:
1990r.
1995r.
2000r.
2005r.
2010r.
2
3
4
5
6

38073

38284

38254

38157

38530

Liczba wykrytych w
danym roku nowych
zachorowań na nowotwory złośliwe

83,4

105,2

114,4

124,4

138,2

Ilość osób zmarłych
na nowotwory

73,7

79,2

86,3

92,4

96,1

Zgodnie z powyższymi Tabelami 1 i 2, naświetlanie ludności w miejscach do
spania, szpitalach, żłobkach, przedszkolach, itp. - mikrofalowymi modulowanymi
PEM o sanitarnej gęstości mocy SS = 100 000 [µW/m2], ustalonej przez Ministra
Środowiska w Rozporządzeniu wg Dz.U.2003.192.1883, Zał. 1 Tabela 2 lp. 7),
stanowi masowy, bezwiedny eksperyment medyczny na polskiej ludności,
zamieszkałej na terytorium całej Polski. Zdrowie i życie ludności zostało oddane
do niegraniczonej dyspozycji korporacji radiokomunikacyjnych, co stanowi
ciężką obrazę art. 39 Konstytucji RP. Dodatkowe uzasadnienie – wg załączonej
do WNIOSKU opinii Stow. Ekologicznego nr EK-89/14 z dnia 08.05.2014r.
9.2

Naruszenie art. 68.3 i art. 68.4 Konstytucji RP przez przepis wg p 7.3 (Dz.U.2003.192.1883
Zał. 1 Tabela 2 lp.7) w związku z przepisem wg p. 7.2 (Dz.U.2013.1232 art. 124 ustęp 2).
Korporacje radiokomunikacyjne na czele z telefonia komórkową, uprawnieni
zostali przez Ministra Środowiska w związku z przepisem wg Dz.U.2013.1232
art. 124 ustęp 2, do naświetlania ludności w miejscach do spania i wszystkich
dostępnych miejscach – Polami Elektro-Magnetycznymi (dalej PEM) o wysokiej
częstotliwości 300 [MHz] do 300 [GHz] i gęstości mocy SS = 0,1 [W/m2] =
100 000 [µW/m2]. Vide – Dz.U.2003.192.1883 Zał. 1 Tabela 2 lp. 7). Tym samym
normatywna wartość gęstości mocy ustalona dla środowiska przez Ministra
Środowiska, stała się normą sanitarną Ministra Zdrowia, obowiązującą wg
wyroków Sądów Administracyjnych i Powszechnych dla miejsc do spania,
bloków operacyjnych w szpitalach, żłobków, przedszkoli, itp.
Wg aktualnego stanu wiedzy naukowo-badawczej, sanitarna norma gęstości
mocy nie powinna przekraczać SS = 100 [µW/m2] i jest to wartość 100 000/100
= 1000 razy mniejsza, niż w normie sanitarnej Ministra Środowiska, ustanowionej przez Ministra Środowiska z rażącym naruszeniem przepisów o właściwości wg Dz.U.2015.812 art. 33.1 pkt 5), art. 19 KPA i art. 92.2 Konstytucji
RP. Bezustanne wnikanie do organizmów ludności (w tym kobiet ciężarnych,
dzieci, osób schorowanych i w podeszłym wieku), mikrofalowych PEM o gęstości
mocy S=100 000 [µW/m2] - powoduje spadek immunologicznej odporności oraz
epidemiczny wzrost zachorowalności szczególnie na nowotwory, co udokumentowano w Tabelach 1 i 2. Powyższe potwierdza rażące naruszenie przez przepis
wg Dz.U.2003.192.1883 Zał. 1 Tabela 2 lp. 7) w związku przepisem wg
Dz.U.2013.1232 art. 124.2 – postanowień wg art. 68.3 i art. 68.4 Konstytucji.
Dodatkowe uzasadnienie – wg załączonej opinii nr EK-89/14 z dnia 08.05.2014r.
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9.3

nr EK-05/16

Naruszenie art. 92 ust. 2 Konstytucji RP przez przepis wg p 7.2 (Dz.U.2013.1232 art. 122
ust. 2 pkt 1a), w związku z przepisem wg punktu 7.2 (Dz.U.2013.1232 art. 124 ustęp 2).
Ustawodawca dla uniemożliwienia wydania przez Ministra Zdrowia zgodnie z
jego właściwością norm sanitarnych, skutecznie chroniących zdrowie i życie
przed mikrofalowymi PEM o nadmiernej gęstości mocy w miejscach do spania,
wydał przepis wg Dz.U.2013.1232 art. 122.2 pkt 1 a), którym umocował Ministra
Środowiska do wydania takich norm dla miejsc dostępnych dla ludności.
Dla pogłębienia nieuprawnionego umocowania Ministra Środowiska w powyższym zakresie, Ustawodawca wydał następny przepis wg Dz.U.2013.1232
art. 124.2, którym uściślił, że sanitarne normatywy Ministra Środowiska
obowiązują dla wszystkich miejsc dostępnych dla ludności (sale operacyjne w
szpitalach, miejsca do spania, żłobki, przedszkola, itd.).
W ten sposób właściwości Ministra Zdrowia wg Dz.U.2015.812 art. 33.1 pkt 5),
zostały przekazane przez Ustawodawcę Ministrowi Środowiska, co stanowi
naruszenie art. 92.2 Konstytucji RP. Zdrowotne skutki naruszania art. 92.2
Konstytucji, dokumentują Tabele 1 i 2 w p. 9.1 nin. WNIOSKU.

Załączniki:
1. W. Maes/BRD „STRESS DURCH STROM UND STRAHLUNG“ – str. 1; 319; 489.
2. Rozp. R. M. z dn. 20.10.1961r. w spr. BHP przy używaniu urządzeń mikrofalowych – Dz.U.1961.48.255.
3. Prof. dr hab. K. Marek. Kliniczna patologia zawodowa. PZWL-Warszawa, 1982r. – str. 1 i 158.
4. Ks. prof. dr hab. W. Sedlak. Teologia światła. Continuo, Radom 1997r. – str. 1; 78.
5. IGUMED/BRD. APEL FREIBURSKI. Bad Sackingen, listopad 2002r. – A4x2.
6. Opinia Ministerstwa Środowiska nr DOP-I-022-31/15136/14/SR z dnia 11.04.2014r. – A4 x 9.
7. Opinia Stowarzyszenia Ekologicznego „OJCZYZNA” nr EK-89/14 z dnia 08.05.2014r. – A4x8.
8. Dane statystyczne GUS z dnia 29.12.2015r. w sprawie epidemicznie narastającej zachorowalności
Polaków na choroby nowotworowe – A4x1.
(-) Podpis RPO

7.

Dnia 28 stycznia 2016r. nasz PREZDSTAWICIEL będzie uczestniczył w rozprawach
przed NSA. W związku z tym prosimy uprzejmie o zarezerwowanie przez Pana
Rzecznika 0,5 h czasu pomiędzy godz. 1400 -1430, dla przekonsultowania zweryfikowanych WNIOSKÓW nr 1 i nr 2 jak w p. 5÷6 niniejszego monitu.
Termin w/w konsultacji prosimy potwierdzić nam pocztą e-mailową na adres:
e-mail:alstako@gmail.com

8.

W załączeniu przekazujemy komplet załączników, powołanych w projektach
WNIOSKÓW Nr 1-2 do TK oraz elektroniczna wersję niniejszego monitu i oczekujemy na operatywną, skuteczną pomoc Sz. Pana Rzecznika w obronie obywatelskich
praw Polaków do zachowania zdrowia i życia oraz powstrzymania okaleczania
białaczką ich dzieci.
Stowarzyszenie Ekologiczne „OJCZYZNA”
PRZEDSTAWICIEL
umocowany wg Dz.U.2001.79.855 art. 40.2 – UCHWAŁA nr U-27/15

..........................................
(mgr inż. Stanisław Kos)

Załączniki:
1. Komplet załączników do WNIOSKU nr 1.
2. Komplet załączników do WNIOSKU nr 2
3. UCHWAŁA Członków Stowarzyszenia Ekologicznego „OJCZYZNA nr U-27/15 z dnia 30.09.2015r.
w sprawie wyboru i upełnomocnienia swojego PRZEDSTAWICIELA.
4. Płytka CD-R z elektroniczną wersją monitu nr EK-05/16 z dnia 08.01.2016r.

