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SYNTEZA 
Technologie telekomunikacyjne piątej generacji (5G) odegrają kluczową rolę w tworzeniu (do 
2025 r.) europejskiego społeczeństwa gigabitowego. 

Cel, jakim jest objęcie nieprzerwanym zasięgiem łączności bezprzewodowej piątej generacji 
wszystkich obszarów miejskich, tras kolejowych i głównych dróg, można osiągnąć jedynie poprzez 
budowę bardzo gęstej sieci anten i przekaźników. Innymi słowy, liczba stacji bazowych dla wyższych 
częstotliwości i innych urządzeń znacznie wzrośnie.  

Nasuwa się w związku z tym pytanie, czy wyższe częstotliwości i miliardy dodatkowych połączeń, 
których wpływ – jak wynika z badań – będzie stale odczuwać cała populacja, w tym dzieci, nie będą 
oddziaływać negatywnie na zdrowie ludzkie i na środowisko. Mając na uwadze, że naukowcy na 
ogół uważają, że takie fale radiowe nie stanowią zagrożenia dla ludności, dotychczasowe badania 
nie rozwiały wątpliwości związanych ze stałym narażeniem na działanie 5G. Dlatego część 
środowiska naukowego uważa, że potrzebne są dalsze badania nad ewentualnymi negatywnymi 
skutkami pól elektromagnetycznych i sieci 5G dla organizmów żywych, zwłaszcza pod kątem 
występowania u ludzi niektórych poważnych chorób. Ponadto warto by się zastanowić, czy przy 
dalszych badaniach nad skutkami sieci 5G nie byłaby konieczna współpraca badaczy z różnych 
dyscyplin, w szczególności medycyny i fizyki lub inżynierii. 

Obecne przepisy UE dotyczące narażenia na sygnały bezprzewodowe – zalecenie Rady w sprawie 
ograniczenia narażenia ogółu społeczeństwa na działanie pól elektromagnetycznych (od 0 Hz do 
300 GHz) – zostały stworzone 20 lat temu i w związku z tym nie uwzględniają właściwości 
technicznych 5G. 
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Kontekst 
W ramach unijnej strategii jednolitego rynku cyfrowego Komisja Europejska przedstawiła w swoim 
komunikacie z 2016 r. zatytułowanym „Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: 
w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego” nowe środki polityczne. Celem Komisji jest 
przyspieszenie cyfryzacji UE i zwiększenie jej konkurencyjności poprzez uruchomienie sieci o 
znacznie większym potencjale, przy czym 5G to jeden z elementów tworzących „społeczeństwo 
gigabitowe” (do 2025 r.). Jego główną cechą byłoby umożliwienie powstania internetu rzeczy, czyli 
warunków, w których wymiana informacji między urządzeniami odbywa się poprzez miliardy 
połączeń.1 Komisja ustanowiła następujące cele w zakresie łączności na rok 2025:  

 szkoły, uczelnie wyższe, ośrodki badawcze, szpitale, główni dostawcy usług publicznych 
oraz przedsiębiorstwa zaawansowane cyfrowo powinny mieć dostęp do internetu o 
prędkości pobierania/wysyłania danych wynoszącej jeden gigabit na sekundę;  

 miejskie i wiejskie gospodarstwa domowe powinny mieć dostęp do łączności o prędkości 
pobierania danych wynoszącej co najmniej 100 megabitów na sekundę; 

 nieprzerwany zasięg łączności 5G powinien być zapewniony na obszarach miejskich, 
głównych drogach i trasach kolejowych.  

W dokumencie „Sieć 5G dla Europy: plan działania” przedstawiono środki na rzecz terminowego i 
skoordynowanego rozmieszczenia sieci 5G w Europie dzięki partnerstwu między Komisją, 
państwami członkowskimi i branżą. Inicjatywa ta dotyczy wszystkich zainteresowanych strony z 
sektora publicznego i prywatnego we wszystkich państwach członkowskich UE.  

Cel w zakresie łączności reguluje przyjęty pod koniec 2018 r. Europejski kodeks łączności 
elektronicznej, zgodnie z którym państwa członkowskie UE mają obowiązek udzielać zezwolenia na 
wykorzystywanie nowych pasm częstotliwości 5G 700 MHz, 3,5 GHz i 26 GHz2 i zreorganizować je 
do końca 2020 r.3 Decyzja ta pozwala na wprowadzenie usług 5G w Unii.  

Według wspieranego przez Komisję Europejskiego centrum monitorowania technologii 5G pod 
koniec września 2019 r. przeprowadzono w Unii Europejskiej 165 testów, a 11 państw członkowskich 
opublikowało już swoje krajowe plany działania dotyczące sieci 5G.  

Wyzwania i możliwości związane z technologiami 5G  
Korzyści 
Dzięki możliwości przesyłania znacznie większych ilości danych w dużo krótszym czasie oraz 
skróceniu czasu odpowiedzi sieć 5G umożliwi jednoczesną łączność miliardom urządzeń i 
powstanie internetu rzeczy oraz zrodzi prawdziwie podłączone do sieci społeczeństwo UE. Ponadto 
można się spodziewać, że gospodarka cyfrowa przyczyni się do powstania milionów miejsc pracy i 
przyniesie zyski rzędu miliardów euro.  

Możliwości, jakie oferuje bezprzewodowa łączność piątej generacji, takie jak pobieranie czy 
przesyłanie jednego gigabitu danych na sekundę, mogą być nieocenione na przykład w kontekście 
badań wojskowych i medycznych, które mogłyby wielce skorzystać na dostępie do tak niezwykle 
pojemnych połączeń gigabitowych. Głównie ze względów bezpieczeństwa wojsko, szpitale, policja 
i banki nadal korzystają jednak z przewodowej łączności, przynajmniej do celów podstawowej 
komunikacji. Sieci przewodowe zwykle oferują dostęp do internetu o większej prędkości i są 
uznawane za lepiej zabezpieczone. Jest tak dlatego, że do sieci przewodowej można podłączyć się 
jedynie poprzez fizyczny kabel, a sygnał do sieci bezprzewodowej może być swobodnie wysłany na 
zewnątrz. Nad połączeniem przewodowym można mieć większą kontrolę niż nad połączeniem 
radiowym lub bezprzewodowym, ponieważ tego rodzaju organizacje chronią serwery i wewnętrzne 
urządzenia informatyczne w ich fizycznych lokalizacjach oraz wykorzystują niemal 100 % szerokości 
pasma, co skraca również czas odpowiedzi. Z faktem tym wiąże się także większe bezpieczeństwo. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en#targetText=The%20Digital%20Single%20Market%20strategy%20aims%20to%20open%20up%20digital,leader%20in%20the%20digital%20economy.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52016DC0587
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52016DC0587
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/towards-5g
https://www.britannica.com/topic/Internet-of-Things-The-2032782
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/5g-europe-action-plan
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32018L1972
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32018L1972
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-decides-harmonise-radio-spectrum-future-5g
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/5g-strategic-deployment-agenda-sda-connected-and-automated-mobility-cam-stakeholder-workshop
https://5gobservatory.eu/
https://5gobservatory.eu/observatory-overview/5g-scoreboards/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/5g-deployment-could-bring-millions-jobs-and-billions-euros-benefits-study-finds
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/5g-deployment-could-bring-millions-jobs-and-billions-euros-benefits-study-finds


Skutki bezprzewodowej łączności 5G dla zdrowia ludzkiego 

3 

Wady  
Ponieważ sieć 5G jest bardziej złożona, a uzyskanie oczekiwanej przepustowości wymaga gęstszego 
rozmieszczenia stacji bazowych4, jej stworzenie będzie dużo droższe niż było to w przypadku 
wcześniejszych technologii mobilnych. Jak wynika z szacunków Komisji Europejskiej, osiągnięcie 
wyznaczonych celów, w tym objęcie wszystkich obszarów miejskich siecią 5G, może do 2025 r. 
kosztować około 500 mld EUR. 

Bez odpowiedzi pozostają pytania o to, czym konkretnie są technologie 5G, jakie jest ich 
zastosowanie, czy mają one wpływ na zdrowie ludzkie i na środowisko, czy są bezpieczne, czy są 
korzystne ekonomicznie oraz czy jesteśmy gotowi za nie zapłacić5. Zdaniem niektórych ekspertów6 
światłowody jako alternatywa dla 5G byłyby bezpieczniejsze i oferowałyby większą prędkość w 
porównaniu z technologiami 5G. Światłowody nie są jednak bezprzewodowe. 

Różnica między technologiami 5G a stosowanymi obecnie 
Technologie 5G, w których wykorzystuje się fale milimetrowe o większej częstotliwości niż w 
przypadku wcześniejszych technologii, wymaga znacznie większej liczby anten i innych urządzeń 
przekaźnikowych. Pola elektromagnetyczne to niewidzialne obszary, w których oddziałuje energia7 
mierzona w hercach (Hz). Fale większej długości (o niższej częstotliwości) niosą ze sobą mniejszą 
energię, podczas gdy fale krótszej długości (o większej częstotliwości) mają o wiele większą moc. W 
zależności od częstotliwości pola elektromagnetyczne dzielą się na dwie kategorie: promieniowanie 
jonizujące i niejonizujące (zob. rysunek 1).  

Rysunek 1 – Widmo fal elektromagnetycznych 

 
Źródło: Polina Kudelkina / Shutterstock.com. 

Do promieniowania jonizującego (od średniej do wysokiej częstotliwości) zaliczane są 
promieniowanie ultrafioletowe, rentgenowskie i gamma. Energia z promieniowania jonizującego 
może uszkodzić ludzkie komórki i spowodować raka. Promieniowanie niejonizujące ma niższą 
częstotliwość i większą długość fal. Wielu ekspertów uważa, że promieniowanie niejonizujące ma 
jedynie skutki termiczne, czyli ogrzanie tkanki, oraz że przy wysokim poziomie narażenia na takie 
promieniowanie może dojść do uszkodzenia struktur biologicznych wrażliwych na temperaturę, w 
tym organizmów ludzkich. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blogposts/5g-olympics
https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4084_en.htm
https://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/en/
http://www.ddresponse.eu/damage_response.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/bem.22116
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Mikrofale i promieniowanie o milimetrowych długościach fal zaliczane jest do promieniowania 
niejonizującego. Długość fal milimetrowych waha się od 10 do 1 mm. To bardzo efektywny zakres o 
dużej szerokości pasma, lecz charakteryzuje go również wysoka wrażliwość na zmienne zewnętrzne: 
przepływ fal mogą zakłócać ściany, drzewa, a nawet krople deszczu.  

Poza mikrofalami, które obecnie wykorzystuje się w technologiach 2G, 3G i 4G, technologie 5G po 
raz pierwszy będą również opierać się na falach milimetrowych. Wdrożenie technologii 5G będzie 
wymagało zainstalowania anten bardzo blisko siebie ze względu na ich niewielki zasięg, co sprawi, 
że okoliczni mieszkańcy będą nieustannie narażeni na promieniowanie fal milimetrowych. 
Zastosowanie technologii 5G będzie również wymagało wprowadzenia innych nowych technologii, 
takich jak aktywne anteny mogące kształtować wiązki oraz masowo nadawać i odbierać dane8. 
Wyższe częstotliwości i skrócony zakres sprawią, że stacje bazowe będą umieszczane w bliższym 
sąsiedztwie na danym obszarze, co umożliwi wszechobecny zasięg i zlikwidowanie dziur. Może to 
oznaczać zasięg od 20 do 150 metrów przy wykorzystaniu nadajników komórkowych o małej mocy 
obejmujących mniejsze obszary9. 20-metrowy promień nadajnika komórkowego wymagałby około 
800 stacji bazowych na kilometr kwadratowy (lub punktów dostępu bezprzewodowego o bliskim 
zasięgu (SAWAP), który to termin jest stosowany w Europejskim kodeksie łączności elektronicznej). 
Kontrastuje to z technologiami 3G i 4G, w których wykorzystuje się duże nadajniki lub makrokomórki 
oferujące zasięg od 2 do 15 kilometrów lub większy, w związku z czym obejmują większy obszar, ale 
dostępny dla mniejszej liczby użytkowników jednocześnie ze względu na mniejszą liczbą 
poszczególnych kanałów10. 

Ponadto technologia 5G będzie wykorzystywać wyższe częstotliwości11 niż sieci poprzednich 
generacji oraz pasma większej szerokości, co umożliwi użytkownikom szybsze bezprzewodowe 
przesyłanie danych.  

Przepisy w sprawie ekspozycji na pola elektromagnetyczne i 5G 
Unia Europejska  
Na mocy art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej za ochronę ludności przed 
potencjalnymi szkodliwymi skutkami pól elektromagnetycznych odpowiadają w pierwszej 
kolejności rządy państw członkowskich UE. W 1996 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
opracowała międzynarodowy projekt dotyczący pól elektromagnetycznych, aby dokonać oceny 
dowodów naukowych świadczących o wpływie na zdrowie pól elektromagnetycznych 
o częstotliwościach od 0 do 300 GHz. Opracowała „modelowe przepisy” obejmujące ramy prawne 
w zakresie wdrażania programów ochrony przed promieniowaniem niejonizującym. 

Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) – 
organizacja pozarządowa oficjalnie uznana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) – wydaje 
wytyczne w sprawie ograniczania narażenia na pola elektryczne, magnetyczne 
i elektromagnetyczne. Wytyczne te podlegają okresowym przeglądom. W UE zalecenie Rady 
1999/519/WE z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia narażenia ludności na pola 
elektromagnetyczne (od 0 Hz do 300 GHz) jest zgodne z tymi wytycznymi.  

Jako że zalecenie Rady stanowi wspólne ramy ochrony zawierające wskazówki dla państw 
członkowskich UE i określające podstawowe ograniczenia i poziomy odniesienia w zależności od 
częstotliwości, następujące wielkości fizyczne definiują podstawowe ograniczenia dotyczące pól 
elektromagnetycznych: 

 od 0 do 1 Hz przewidziano podstawowe ograniczenia dotyczące indukcji magnetycznej w 
odniesieniu do statycznych pól magnetycznych (0 Hz) i gęstości prądu w polach zmiennych 
w czasie12 do 1 Hz, aby zapobiec skutkom w układzie sercowo-naczyniowym i ośrodkowym 
układzie nerwowym; 

 od 1 Hz do 10 MHz przewidziano podstawowe ograniczenia dotyczące gęstości prądu13, aby 
zapobiec wpływowi na funkcje układu nerwowego; 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/beamforming
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12008E168
https://www.who.int/peh-emf/standards/emf_model/en/
https://www.icnirp.org/
https://www.icnirp.org/en/activities/public-consultation/index.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31999H0519
https://www.yourdictionary.com/magnetic-flux-density
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 od 100 kHz do 10 GHz przewidziano podstawowe ograniczenia dotyczące tempa 
pochłaniania właściwego (SAR), aby zapobiec obciążeniu termicznemu całego ciała 
i nadmiernemu miejscowemu przegrzaniu tkanek. W zakresie od 100 kHz do 10 MHz 
przewidziano ograniczenia dotyczące zarówno gęstości prądu, jak i SAR; 

 od 10 GHz a 300 GHz przewidziano podstawowe ograniczenia dotyczące gęstości mocy, aby 
zapobiec ogrzaniu tkanek znajdujących się na powierzchni ciała ludzkiego lub w jego 
pobliżu. 

Chociaż te dopuszczalne wartości narażenia nie są wiążące dla państw członkowskich UE, niektóre 
kraje przyjęły bardziej restrykcyjne wartości graniczne niż te zalecane powyżej. 

W zaleceniu zachęca się państwa członkowskie do ustanowienia wspólnych ram ochrony 
i informowania społeczeństwa o wpływie pól elektromagnetycznych na zdrowie, a także do 
harmonizacji krajowych podejść do pomiarów. Rada sugeruje, by Komisja Europejska monitorowała 
potencjalny wpływ na zdrowie.  

Europejska Agencja Środowiska (EEA) od dawna nawołuje do ostrożności w odniesieniu do 
ekspozycji na pola elektromagnetyczne, wskazując, że w przeszłości nie zawsze stosowano zasadę 
ostrożności, co w wielu przypadkach doprowadziło do nieodwracalnych szkód dla zdrowia ludzi 
i dla środowiska. Odpowiednie i współmierne działania zapobiegawcze podejmowane dziś w celu 
uniknięcia możliwych i potencjalnie poważnych zagrożeń dla zdrowia spowodowanych przez pola 
elektromagnetyczne prawdopodobnie będą w przyszłości postrzegane jako rozważne i rozsądne. 
EEA domaga się, by państwa członkowskie UE lepiej informowały obywateli o ryzyku związanym 
z ekspozycją na pola elektromagnetyczne, zwłaszcza w przypadku dzieci. 

W swojej rezolucji z dnia 2 kwietnia 2009 r. Parlament Europejski zaapelował do Komisji, by dokonała 
przeglądu podstaw naukowych i prawidłowości wartości granicznych pól elektromagnetycznych 
określonych w zaleceniu 1999/519/WE i by przedłożyła Parlamentowi stosowne sprawozdanie. 
Parlament zwrócił się również do Komitetu Naukowego ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych 
Zagrożeń dla Zdrowia o dokonanie przeglądu wartości granicznych pól elektromagnetycznych. 
Parlament wezwał do uwzględnienia skutków biologicznych, mając na względzie wyniki badań 
naukowych, które wykazują szkodliwe skutki przy najniższych poziomach promieniowania 
elektromagnetycznego, a także do prowadzenia dalszych badań i w konsekwencji opracowania 
rozwiązań pozwalających wyeliminować lub ograniczyć impulsy wykorzystywane do transmisji. 
Zasugerował, aby Komisja – w koordynacji z ekspertami z państw członkowskich i zainteresowanymi 
sektorami – opracowała przewodnik po dostępnych technologicznych możliwościach obniżania 
narażenia na pola elektromagnetyczne. 

Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia 
(SCENIHR) Komisji Europejskiej posiada uprawnienia do oceny zagrożeń wynikających z działania 
pól magnetycznych i dokonuje okresowego przeglądu dostępnych dowodów naukowych, aby 
ocenić, czy nadal potwierdzają one wartości graniczne narażenia zaproponowane w zaleceniu Rady 
1999/519/WE. W swojej ostatniej opinii ze stycznia 2015 r. SCENIHR stwierdził, że nie ma dowodów 
na wpływ promieniowania elektromagnetycznego na funkcje poznawcze u ludzi, ani na to, że 
przyczynia się ono do wzrostu liczby zachorowań na raka wśród dorosłych i dzieci. Międzynarodowy 
sojusz ds. pól elektromagnetycznych zasugerował jednak, że w przypadku wielu członków SCENIHR 
może zachodzić konflikt interesów, ponieważ osoby te łączyły stosunki zawodowe z różnymi 
przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi lub otrzymywały one od tych przedsiębiorstw 
finansowanie. 

W związku z tym Komitet Naukowy ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska oraz Pojawiających się 
Zagrożeń (SCHEER), który zastąpił poprzedni Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo 
Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR), w oświadczeniu z grudnia 2018 r. uznał wstępne 
szacowane znaczenie technologii 5G za wysokie. Za wysokie uznał też skalę, pilność i interakcje 
(z ekosystemami i gatunkami) potencjalnych zagrożeń. Zasugerował, że środowisko 5G może 

http://sartick.com/sar-basics.cfm
http://sartick.com/sar-basics.cfm
https://www.eea.europa.eu/highlights/radiation-risk-from-everyday-devices-assessed/folder_contents
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//PL
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging_en
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scenihr_consultation_19_en
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scenihr_consultation_19_en
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf
http://www.iemfa.org/wp-content/pdf/Annex-3-Open-letter-to-Commissioner-DALLI.pdf
http://www.iemfa.org/wp-content/pdf/Annex-3-Open-letter-to-Commissioner-DALLI.pdf
http://www.iemfa.org/wp-content/pdf/Annex-1-SCENIHR-Experts-2015.pdf
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/scheer_en
https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?archtype=specific&newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=12735&page=1&fullDate=Mon%2014%20Jan%202019&lang=default
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wywierać skutki biologiczne, ponieważ brak jest dowodów umożliwiających opracowanie 
przemyślanych wytycznych dotyczących ekspozycji na technologie 5G. 

Rada Europy 
W rezolucji Rady Europy nr 1815 (2011) zwrócono uwagę na potencjalne skutki zdrowotne bardzo 
niskiej częstotliwości pól elektromagnetycznych wokół linii energetycznych i urządzeń 
elektrycznych, które są przedmiotem trwających badań naukowych i debaty publicznej. 
Stwierdzono w niej również, że wydaje się, iż niektóre niejonizujące częstotliwości mają potencjalnie 
bardziej lub mniej szkodliwy, nietermiczny, biologiczny wpływ na ludzi, zwierzęta i rośliny, nawet 
w przypadku ekspozycji na poziomy poniżej oficjalnych wartości granicznych. Zgodnie z rezolucją 
młodzi ludzi i dzieci to grupy szczególnie wrażliwe. Zasugerowano też, że zlekceważenie wczesnych 
ostrzeżeń może pociągnąć za sobą bardzo wysokie koszty społeczne i ekonomiczne. Uznano, że 
kwestia możliwego wpływu pól elektromagnetycznych na środowisko i zdrowie wykazuje wyraźne 
podobieństwa do innych bieżących kwestii, takich jak udzielanie zezwoleń na leki, chemikalia, 
pestycydy, metale ciężkie czy organizmy zmodyfikowane genetycznie. W rezolucji podkreślono, że 
niezależność i wiarygodność wykorzystanej ekspertyzy naukowej mają kluczowe znaczenie dla 
przejrzystej i zrównoważonej oceny potencjalnych negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i dla 
środowiska. W rezolucji zaleca się:  

 podejmowanie wszelkich racjonalnych środków w celu ograniczenia ekspozycji na pola 
elektromagnetyczne (zwłaszcza z telefonów komórkowych), a w szczególności w celu 
ochrony dzieci i młodych ludzi, u których ryzyko wystąpienia nowotworów głowy wydaje się 
największe;  

 ponowne rozważenie podstawy naukowej aktualnych, ustalonych przez Międzynarodową 
Komisję ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym norm w zakresie narażenia na 
pola elektromagnetyczne, które to normy mają poważne ograniczenia; 

 rozpowszechnianie informacji i prowadzenie kampanii uświadamiających na temat ryzyka 
związanego z potencjalnie szkodliwymi długoterminowymi skutkami biologicznymi dla 
środowiska i zdrowia ludzi, skierowanych w szczególności do dzieci, nastolatków i młodych 
ludzi w wieku rozrodczym; 

 używanie przewodowych łączy internetowych (dla dzieci ogólnie, a w szczególności 
w szkołach) i ścisłe uregulowanie korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów na 
terenie szkoły; 

 zwiększenie finansowania publicznego na rzecz niezależnych badań naukowych mających 
na celu ocenę zagrożeń dla zdrowia. 

Parlament Europejski 
W rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie obaw dotyczących 
wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie wezwano Komisję Europejską do dokonania 
przeglądu podstawy naukowej i prawidłowości wartości granicznych dla pól elektromagnetycznych 
określonych w zaleceniu 1999/519/WE oraz do przedłożenia sprawozdania w tej sprawie. Zwrócono 
się również do Komitetu Naukowego ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla 
Zdrowia o dokonanie przeglądu wartości granicznych dla pól elektromagnetycznych.  

Badania naukowe na temat wpływu pól 
elektromagnetycznych i sieci 5G na zdrowie ludzkie 
Przybywa coraz więcej publikacji naukowych na temat skutków narażenia na pola 
elektromagnetyczne, w szczególności na sieć 5G. W niektórych pracach badawczych znaleźć można 
informacje o możliwym zagrożeniu dla zdrowia, w innych – nie.  

W 2011 r. działająca pod auspicjami WHO14 Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem 
sklasyfikowała pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych jako (czynniki) 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//PL
https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
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przypuszczalnie rakotwórcze dla ludzi. Agencja zaleciła niedawno priorytetowe dokonanie przeglądu 
kwestii promieniowania elektromagnetycznego w ciągu najbliższych pięciu lat (2020-2024).  

Zdaniem części środowiska naukowego, głównie lekarzy i badaczy w dziedzinie nauk medycznych, 
narażenie na pola elektromagnetyczne ma negatywne skutki, które nasilą się wraz z 

wprowadzeniem sieci 5G. W 2015 r. do 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
skierowano apel w sprawie sieci 5G, który w 
2017 r. przedłożono również w Unii 
Europejskiej. Coraz więcej naukowców 
podpisuje dokument – do 18 grudnia 2019 r. 
apel poparło 268 naukowców i lekarzy. Według 
sygnatariuszy coraz bardziej 
rozpowszechnione użycie technologii 
bezprzewodowych, zwłaszcza w wyniku 
wprowadzenia sieci 5G, sprawi, że nikt nie 
będzie w stanie uniknąć narażenia na stałe 
promieniowanie elektromagnetyczne. 
Powodem tego jest ogromna liczba 
nadajników 5G z liczbą połączeń szacowaną na 
10–20 mld (z samochodami autonomicznymi, 
autobusami, kamerami monitorującymi, 
artykułami gospodarstwa domowego itd.). 
Ponadto w apelu znajdują się informacje na 
temat dużej liczby publikacji naukowych 
opisujących skutki narażenia na pola 
elektromagnetyczne, takie jak zwiększenie 
ryzyka zachorowań na raka, uszkodzeń 
genetycznych, zaburzeń pamięci i trudności w 
uczeniu się, zaburzeń neurologicznych itd. W 
dokumencie zwrócono uwagę na szkodliwy 

wpływ nie tylko na ludzi, lecz również na środowisko. 

W apelu zalecono moratorium na wprowadzenie sieci 5G w telekomunikacji do czasu, aż niezależni 
naukowcy w pełni zbadają wynikające z niej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i 
środowiska. Sygnatariusze wezwali Unię do postępowania zgodnie z rezolucją nr 1815 Rady Europy 
i powołania niezależnej grupy zadaniowej, która przeprowadzi nowa ocenę.  

W związku z tym niektórzy naukowcy uważają, że konieczne jest ustanowienie nowych wartości 
granicznych narażenia na promieniowanie elektromagnetyczne, w których wzięto by pod uwagę jego 
nowe właściwości. Wartości graniczne powinny zostać opracowane na podstawie skutków biologicznych 
promieniowania elektromagnetycznego, a nie w oparciu o tempo pochłaniania właściwego. 

Promieniowanie niejonizujące, w tym emitowane przez telefony komórkowe i sieć 5G, ogólnie 
uznawane jest za nieszkodliwe ze względu na niską moc. Niektórzy z tych naukowców twierdzą 
jednak, że w kontekście sieci 5G problemu nie stanowi moc promieniowania, lecz jego impuls15 – 
częstotliwość, na którą narażona będzie cała ludność z powodu gęstej sieci anten i, jak wynika z 
szacunków, miliardów jednoczesnych połączeń. Ponieważ w sieci 5G wykorzystuje się bardzo 
wysoki poziom impulsu, przekazywanie ogromnej ilości informacji na sekundę odbywa się za 
pomocą wyższych częstotliwości – to dzięki nim poziom impulsu może być aż tak wysoki. Z badań 
wynika, że impulsowe pola elektromagnetyczne są zwykle bardziej aktywne biologicznie, a co za 
tym idzie bardziej niebezpieczne niż nieimpulsowe pola elektromagnetyczne. Każde 
bezprzewodowe urządzenie komunikacyjne chociaż w pewnym stopniu wykorzystuje impulsy, a im 
inteligentniejsze urządzenie, tym jest ich więcej. Dlatego też pomimo słabej mocy stałe nietypowe 
promieniowanie impulsowe sieci 5G może wpływać na otoczenie. Poza sposobem i długością 

Etyka prowadzenia badań 
W Europejskim kodeksie postępowania w zakresie 
rzetelności badawczej (ostatnia aktualizacja w 2017 
r.) określono zasady rzetelności i kryteria dobrych 
praktyk w badaniach naukowych oraz to, w jaki 
sposób uniknąć naruszeń w tym zakresie. 

Do zasad tych należą: 

• wiarygodność w zapewnianiu jakości badań 
odzwierciedlona w sposobie ich opracowania, 
metodologii, przeprowadzonej analizie i sposobie 
korzystania z zasobów, 

• uczciwość podczas opracowywania, 
przeprowadzania i analizowania badań 
naukowych, składania sprawozdań na ich temat 
oraz informowania o ich wynikach w sposób 
przejrzysty, sprawiedliwy, pełny i wolny od 
uprzedzeń, 

• szacunek w stosunku do współpracowników, 
uczestników badań, społeczeństwa, ekosystemów, 
dziedzictwa kulturowego i środowiska, 

• odpowiedzialność za prowadzone badania od 
momentu powstania pomysłu do publikacji, za 
zarządzanie badaniami i ich organizację, szkolenie, 
nadzór i mentoring oraz za skutki badań w 
szerszym kontekście. 

https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
https://emfscientist.org/
http://www.5gappeal.eu/
http://www.5gappeal.eu/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22676645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22676645
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf
https://allea.org/allea-publishes-revised-edition-european-code-conduct-research-integrity/
https://allea.org/allea-publishes-revised-edition-european-code-conduct-research-integrity/
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ekspozycji na promieniowanie inne cechy sieci 5G, takie jak impuls, zdają się zwiększać skutki 
biologiczne i wpływ na zdrowie, w tym uszkodzenie DNA, które uznawane jest za czynnik 
rakotwórczy. Uszkodzenie DNA związane jest również ze spadkiem reprodukcji i chorobami 
neurodegeneracyjnymi.  

W opublikowanym w 2018 r. przeglądzie niedawnych artykułów recenzowanych na temat skutków 
biologicznych i wpływu pól elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych, w tym sieci 5G, 
na zdrowie zweryfikowano również dostępne dowody na temat wpływu fali milimetrowych. Z 
przeglądu wynika, że pojawia się coraz więcej dowodów na właściwości biologiczne pól 
elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych. Mimo iż niektóre z dostępnych dowodów są 
kontrowersyjne lub dopiero we wstępnej fazie badań, wskazują one na to, że pola 
elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości wchodzą w wielopoziomowe interakcje z systemami 
biologicznymi, co może wywoływać skutki onkologiczne i nieonkologiczne (głównie reprodukcyjne, 
metaboliczne, neurologiczne i mikrobiologiczne). Autor zwrócił również uwagę na to, że rozległa i 
coraz gęstsza sieć urządzeń bezprzewodowych i anten budzi szczególne obawy. Biorąc to pod 
uwagę – jak czytamy w przeglądzie – mimo iż istnieje niewiele badań na temat skutków 
biologicznych systemów komunikacji 5G, rozpoczęto już międzynarodowy plan działania w zakresie 
rozwoju sieci 5G, w którym przewiduje się zwiększoną liczbę urządzeń i gęstość nadajników o małej 
mocy oraz korzystanie z fali milimetrowych w przyszłości. Istnieją jednak przesłanki do stwierdzenia, 
że fale milimetrowe mogą podwyższać temperaturę skóry i prowadzić do proliferacji komórek oraz 
procesów zapalnych czy metabolicznych. Z przeglądu wynika, że aby umożliwić lepszą niezależną 
analizę ogólnego wpływu pól elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych na zdrowie, a 
w szczególności fal milimetrowych16, niezbędne są dalsze badania. 

Według innego przeglądu opublikowanego w 2018 r. istnieje dużo mniej badań, które pozwoliłyby 
na określenie wpływu technologii 5G na ludzkość i środowisko. Zdaniem autorki pojawienie się 
promieniowania 5G o przewidywalnie wyższej częstotliwości w obecnie istniejącym złożonym 
systemie niższych częstotliwości miałoby negatywne skutki dla publicznego zdrowia fizycznego i 
psychicznego. Jeśli chodzi konkretnie o fale milimetrowe, w przeglądzie przeanalizowano wyniki 
badań, w których opisano ich wpływ na skórę, oczy, system odpornościowy oraz oporność bakterii 
na antybiotyki. Z przeglądu wynika, że rozwiązanie problemu wpływu epidemiologicznego pól 
elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych będzie trudne z uwagi na brak grupy 
kontrolnej nienarażonej na promieniowanie. Autorka badania apeluje więc o ostrożność przy 
wprowadzaniu tej nowej technologii. Według badaczki choć fizycy i inżynierzy zapewniają, że 
jedynie promieniowanie cieplne może być szkodliwe dla zdrowia, badacze w dziedzinie medycyny 
zaznaczają, że istnieją inne mechanizmy mogące zakłócić funkcje komórkowe poprzez narażenie na 
nietermiczne częstotliwości radiowe. 

W opublikowanym w 2016 r. przeglądzie artykułów naukowych skupiającym się na danych 
doświadczalnych na temat procesów utleniania żywych komórek wskutek promieniowania 
radiowego o niskiej intensywności stwierdzono, iż na 100 dostępnych dziś badań recenzowanych 
(18 badań in vitro, 73 badania na zwierzętach, 3 badania na roślinach i 6 badań na 
ludziach) dotyczących ogólnie procesów utleniania wskutek promieniowania radiowego o niskiej 
intensywności w 93 potwierdzono, że promieniowanie radiowe wywołuje procesy utleniania w 
systemach biologicznych. Dokładniej rzecz ujmując, pozytywne wyniki uzyskano w 54 na 58 badań 
z udziałem szczurów laboratoryjnych i w 4 na 6 badań z udziałem ludzi. Ponadto 17 na 18 badań in 
vitro, w tym dwa na ludzkich plemnikach i dwa na komórkach krwi ludzkiej, zakończyło się 
pozytywnymi wynikami. Zdaniem autorów analiza nowoczesnych danych na temat skutków 
biologicznych promieniowania radiowego o niskiej intensywności umożliwia wyciągnięcie 
jednoznacznego wniosku, iż ten czynnik fizyczny stanowi silne źródło stresu oksydacyjnego dla 
żywych komórek.  

Badanie przeprowadzone w 2018 r. na zwierzętach dowodzi, że promieniowanie 
elektromagnetyczne emitowane przez sieci wifi może prowadzić do hiperglikemii, zwiększonego 
stresu oksydacyjnego oraz zaburzenia wydzielania insuliny w wyspach trzustkowych u szczurów. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300991
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300991
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463917308143?via=ihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300161?via=ihub
https://europarl-eplibrary.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_informaworld_s10_3109_15368378_2015_1043557&context=PC&vid=32EPA_V1&lang=en_US&search_scope=32EPA_Everything&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,Oxidative%20mechanisms%20of%20biological%20activity%20of%20low-intensity%20radiofrequency%20radiation
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09553002.2018.1490039
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Modelowanie cukrzycy (która może prowadzić do niewydolności nerek w perspektywie 
długoterminowej) u szczurów laboratoryjnych przebiega poprzez narażenie ich nawet na 
krótkotrwałe promieniowanie o częstotliwości 2,4 GHz. 

W opublikowanym w 2019 r. sprawozdaniu Rady Naukowej ds. Pól Elektromagnetycznych 
szwedzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Radiacyjnego omówiono dwa obszerne badania na 
zwierzętach: badanie amerykańskiego Krajowego Programu Toksykologii oraz włoskie badanie 
autorstwa Falcioni i in., w których przeanalizowano związek między narażeniem na fale radiowe i 
występowaniem schwannomy serca u samców szczurów.17 W sprawozdaniu stwierdzono, że wyniki 
tych dwóch badań nie są jednoznaczne oraz że nie udało się ustalić nowego związku przyczynowo-
skutkowego między narażeniem na pola elektromagnetyczne a zagrożeniem dla zdrowia. Zalecono 
również prowadzenie dalszych badań, zwłaszcza jeśli chodzi o długofalowe skutki promieniowania, 
przede wszystkim mając na uwadze, że cała ludzkość będzie narażona na kontakt z polami 
elektromagnetycznymi. Według autorów sprawozdania należy prowadzić dalsze badania na temat 
możliwego związku między narażeniem na fale radiowe a stresem oksydacyjnym oraz (na temat) 
zależności między słabymi polami magnetycznymi o niskich częstotliwościach a występowaniem 
białaczki wśród dzieci, które zaobserwowano w badaniach epidemiologicznych. 

Reakcję środowiska naukowego na ten raport przedstawiono w niedawno opublikowanym 
„Komentarzu na temat przeprowadzonego w ramach Narodowego Programu Toksykologicznego 
(NTP) badania dotyczącego danych w zakresie promieniowania fal radiowych emitowanego przez 
telefony komórkowe i użyteczności tego badania dla oceny zagrożeń dla zdrowia ludzi pomimo 
bezpodstawnych uwag krytycznych mających na celu umniejszenie znaczenia wyników 
potwierdzających szkodliwość dla zdrowia”. Autor tej publikacji stwierdza, że badanie miało 
zweryfikować hipotezę, że w warunkach ekspozycji nietermicznej promieniowanie pochodzące z 
telefonów komórkowych nie może wywoływać szkodliwych skutków zdrowotnych, oraz dostarczyć 
danych na potrzeby oceny zagrożeń zdrowotnych spowodowanych przez wykryte skutki toksyczne 
lub rakotwórcze, gdyż stan wiedzy na temat skutków zdrowotnych długoterminowej ekspozycji na 
promieniowanie telefonów komórkowych jest niewielki. Jeśli chodzi o wyniki badania, autor 
opowiada się za przeprowadzaniem badań na zwierzętach, gdyż mogą one wyeliminować 
konieczność oczekiwania na wystarczającą ilość danych dotyczących nowotworów u ludzi przed 
wdrożeniem strategii ochrony zdrowia publicznego. Według autora zastosowana w badaniu 
intensywność narażenia mózgu u szczurów była podobna do potencjalnych ekspozycji ludzi na 
promieniowanie z telefonów komórkowych. 

Z kolei w wydanym w 2019 r. przeglądzie 94 artykułów, sfinansowanym przez Deutsche Telekom, 
stwierdzono, że „[...] dostępne badania nie dostarczają wystarczających informacji potrzebnych do 
przeprowadzenia wiarygodnej oceny bezpieczeństwa lub do udzielenia odpowiedzi na pytanie o 
skutki nietermiczne. Niezbędne są badania dotyczące lokalnych skutków cieplnych na małych 
powierzchniach, np. skóry lub oczu, oraz wpływu na środowisko. Nie istnieje ścisły związek między 
gęstością mocy, czasem ekspozycji lub częstotliwością a skutkami ekspozycji”. 

W innym przeglądzie badań z 2019 r. stwierdzono, że od 2012 roku nie odnotowano zauważalnego 
wzrostu codziennego narażenia na pole elektromagnetyczne pomimo coraz częstszego stosowania 
urządzeń do komunikacji bezprzewodowej. Niemniej jednak nadal nie jest jasne, na ile te badania 
dotyczące codziennego narażenia są reprezentatywne dla przyjętej przez populację dawki 
promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej. W przeglądzie podkreślono pilną 
potrzebę lepszej kwantyfikacji pochłanianej przez populację dawki promieniowania 
elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej pochodzącego z ich własnych urządzeń 
komunikacyjnych. 

Opinie zainteresowanych stron 
Biorąc pod uwagę ogromną ilość szacowanych inwestycji, sektor telefonii komórkowej musi przekonać 
rządy o korzyściach gospodarczych i społecznych technologii 5G oraz przeprowadzić szeroko zakrojone 

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/en/publications/reports/radiation-protection/2019/201908/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/en/publications/reports/radiation-protection/2019/201908/
https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/topics/cellphones/index.html?utm_source=direct&utm_medium=prod&utm_campaign=ntpgolinks&utm_term=cellphone
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300367
https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/other-conditions/schwannoma/about
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935118304973
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6765906/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935119303068
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kampanie marketingowe. „Sektorowi odpowiadałaby sytuacja, w której decydenci polityczni wierzyliby, 
że poszczególne kraje prześcigają się w tym, kto pierwszy uruchomi usługi 5G”.18 

Unijny sektor telekomunikacyjny w dalszym ciągu twierdzi, że waga dowodów dotyczących szkód 
wynikających z ekspozycji na pole elektromagnetyczne jest niejednoznaczna. Partnerstwo 
publiczno-prywatne na rzecz infrastruktury 5G (5G PPP) – wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i 
europejskiego sektora informacyjno-telekomunikacyjnego (ICT) (producenci z branży ICT, 
operatorzy telekomunikacyjni, usługodawcy, MŚP i instytucje badawcze) – wspiera badania i 
innowacje mające na celu rozwój sieci 5G, które są zgodne z międzynarodowymi normami i 
przepisami, oraz opracowuje systemy mające funkcjonować w sposób nieprzekraczający 
bezpiecznych limitów zdrowotnych emisji elektromagnetycznych.19 Nie obejmuje to jednak 
biologicznych skutków promieniowania 5G. 

Niemniej jednak zdaniem organizacji IEMFA istnieje potrzeba pomiaru rzeczywistego 
potencjalnego narażenia na promieniowanie 5G i aktualizacji dopuszczalnych wartości takiego 
narażenia. W związku z tym IEMFA wzywa do przeprowadzenia większej liczby badań i dojścia do 
konsensusu naukowego. Utrzymuje ona, że – jak postulowano w skardze IEMFA20 z 2015 r. – w skład 
SCENIHR powinni wchodzić naukowcy posiadający doświadczenie w prowadzeniu długotrwałych 
badań nad wpływem pól elektromagnetycznych na zdrowie. 

5G – co dalej? 
Istnieje pilna potrzeba ożywienia gospodarczego i przywództwa w zakresie wdrażania technologii 
cyfrowych, a także długotrwałego wzrostu gospodarczego w Europie. Należy jednak uwzględnić 
wszelkie ewentualne negatywne skutki uboczne. Biorąc pod uwagę aspekty gospodarcze związane 
z 5G, istnieje wiele wyzwań na drodze do „społeczeństwa gigabitowego”, jak na przykład obawy 
przemysłu dotyczące tego, czy plany dotyczące komercyjnego wdrożenia 5G w 2020 r. zostaną 
zrealizowane, mając na względzie złożoność techniczną i niezbędne inwestycje.  

Inne obawy dotyczą kwestii wywołania wystarczającego popytu na 5G oraz kwestii związanych ze 
zdrowiem, bezpieczeństwem i ochroną środowiska.21 Wymagają one większej świadomości i 
akceptacji społecznej, jest to jednak podwójnie istotne z uwagi na ewentualne negatywne skutki 
zdrowotne wynikające z nieuniknionego stałego narażenia ludzi w środowisku 5G. Najnowsza 
literatura naukowa pokazuje, że ciągłe promieniowanie bezprzewodowe może pociągać za sobą 
skutki biologiczne, zwłaszcza jeżeli wziąć pod uwagę szczególne cechy sieci 5G: kombinacja fal 
milimetrowych, wyższej częstotliwości, liczby nadajników i liczby połączeń. Rozmaite badania 
sugerują, że technologia 5G miałaby wpływ na zdrowie ludzi, roślin, zwierząt, owadów i 
mikroorganizmów, a ponieważ jest technologią niesprawdzoną, zalecane byłoby przyjęcie 
ostrożnego podejścia. W Powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ, porozumieniach helsińskich 
i innych umowach międzynarodowych uznaje się, że świadoma zgoda na działania, które mogą mieć 
wpływ na zdrowie ludzi, jest podstawowym prawem człowieka, co staje się jeszcze bardziej 
kontrowersyjne, jeżeli wziąć pod uwagę kwestię narażenia dzieci i młodzieży.  

Wśród naukowców istnieją pewne różnice zdań co do ewentualnych negatywnych skutków 
narażenia na pola elektromagnetyczne i 5G. Eksperci rzadko posiadają wiedzę z zakresu zarówno 
fizyki lub inżynierii, jak i medycyny, w związku z czym łącząc zespoły badawcze, które mają 
doświadczenie we wszystkich istotnych dziedzinach, można osiągnąć bardziej kompletną wiedzę 
naukową. Niektórzy eksperci twierdzą, że bezpieczną alternatywę dla 5G stanowi technologia 
światłowodowa, ponieważ sygnał jest ograniczony do światłowodu. Potencjał tej technologii jest 
znacznie większy niż w przypadku 5G i nie ma porównania między włóknem optycznym a 
technologią bezprzewodową. W przypadku inwestycji w światłowody możliwa jest w przyszłości 
modernizacja skutkująca większą prędkością, podczas gdy w przypadku technologii 
bezprzewodowych konieczna byłaby zmiana całego systemu. 

Zgodnie z przygotowaną dla Parlamentu Europejskiego analizą z 2019 r. pt. „5G deployment: State 
of Play in Europe, USA and Asia” [„Wdrażanie technologii 5G: aktualna sytuacja w Europie, USA i Azji”] 

https://5g-ppp.eu/
https://www.iemfa.org/
http://www.iemfa.org/wp-content/pdf/Complaint-to-the-European-Commission-SCENIHR-2015-08-31.pdf
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.osce.org/helsinki-final-act
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2019)631060
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niezbędne są długoterminowe badania technologiczne. „Jednym z kluczowych problemów są 
nietypowe zjawiska propagacji, w szczególności kontrolowanie i pomiar narażenia na pola 
elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych w przypadku systemu wieloantenowego MIMO 
na częstotliwościach fal milimetrowych w odniesieniu do telefonu i stacji bazowej. Technologia 
rodzi wyzwania w kontekście obecnego poziomu wiedzy fachowej (bazującej na wcześniejszych 
generacjach radiotechniki w telefonii komórkowej) zarówno dla dostawców, jak i organizacji 
normalizacyjnych, które muszą uwzględnić specyfikacje w przyszłych standardach 5G”. W badaniu 
stwierdzono, że głównym problemem wydaje się brak możliwości precyzyjnej symulacji lub 
pomiaru emisji 5G w świecie rzeczywistym. 

Aby zrozumieć potencjalne mechanizmy leżące u podstaw ewentualnego wpływu pól 
elektromagnetycznych na zdrowie oraz scharakteryzować poziomy narażenia populacji, w 2014 r. 
uruchomiono projekt badań na polami elektromagnetycznymi przy pomocy nowatorskich metod 
(GERoNiMo), finansowany w ramach siódmego programu ramowego UE w zakresie badań i rozwoju 
technologicznego i mający na celu rozwiązanie istotnych kwestii dotyczących pól 
elektromagnetycznych i zdrowia. Zaproponowano w nim zintegrowane podejście wykorzystujące 
badania epidemiologiczne, techniki oceny narażenia, modele mechanistyczne i modele zwierzęce oraz 
sieci ekspertów stosujące w miarę możliwości nowatorskie metody. Projekt zakończył się w 2018 r. 

Komisja Europejska nie przeprowadziła jeszcze badań dotyczących potencjalnych zagrożeń dla 
zdrowia związanych z technologią 5G.22 

PODSTAWOWE ŹRÓDŁA 
„5G Deployment: State of Play in Europe, USA and Asia”, [„Wdrażanie technologii 5G: aktualna sytuacja 
w Europie, USA i Azji”], Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia, 
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej, Parlament Europejski, czerwiec 2019 r. 
Di Ciaula A., „Towards 5G communication systems: Are there health implications?” [„W kierunku 
systemów komunikacji 5G – Czy istnieją implikacje zdrowotne?”], International Journal of Hygiene and 
Environmental Health, Tom 221, Wydanie 3, s. 367-375, kwiecień 2018 r. 
Negreiro M., „Towards a European gigabit society Connectivity targets and 5G” [„W kierunku 
europejskiego społeczeństwa gigabitowego – cele w zakresie łączności oraz 5G”], EPRS, Parlament 
Europejski, czerwiec 2017 r. 
Russel C., „5 G wireless telecommunications expansion: Public health and environmental implications” 
[„Ekspansja telekomunikacji bezprzewodowej 5G – implikacje dla zdrowia publicznego i środowiska”], 
Environmental Research, Tom 165, s. 484-495, 2018 r. 
Simko M. i Mattsson M.-O., „5G Wireless Communication and Health Effects – A Pragmatic Review Based 
on Available Studies Regarding 6 to 100 GHz” [„Komunikacja bezprzewodowa 5G a zdrowie – 
pragmatyczny przegląd w oparciu o dostępne badania dotyczące zakresu od 6 do 100 GHz”], 
International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(18), wrzesień 2019 r. 
Scholz N., „Mobile phones and health: Where do we stand?” [„Telefony komórkowe a zdrowie – gdzie 
jesteśmy?”], EPRS, Parlament Europejski, marzec 2019 r. 

PRZYPISY KOŃCOWE
1  Według szacunków branży przepustowość 5G będzie 40 razy większa niż ta, którą oferuje obecnie technologia 4G. Zob. 

M. Negreiro, Towards a European gigabit society Connectivity targets and 5G [„W kierunku europejskiego 
społeczeństwa gigabitowego – cele w zakresie łączności oraz 5G”], EPRS, czerwiec 2017 r. 

2  1 megaherc (MHz) oznacza częstotliwość miliona cykli na sekundę, a 1 gigaherc (GHz) – miliarda cykli na sekundę. Aby 
szybciej przesyłać dane, technologie telekomunikacyjne każdej kolejnej generacji wykorzystują fale radiowe o wyższej 
częstotliwości. 

3  Zob. Plan wprowadzania sieci 5G. 
4  Oprócz kosztów związanych z udzielaniem zezwoleń na użytkowanie widma, duża część kosztów będzie wynikała z 

konieczności stworzenia o wiele gęstszej sieci obejmującej nadajniki o małej mocy, potrzebne do przesyłania sygnałów 
w znacznie wyższych pasmach częstotliwości. 

5  Zob. „5G Deployment: State of Play in Europe, USA and Asia” [„Wdrażanie technologii 5G: aktualna sytuacja w Europie, 
USA i Azji”], Parlament Europejski, czerwiec 2019 r. 

 

https://cordis.europa.eu/project/id/603794/pl
https://cordis.europa.eu/project/id/603794/pl
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2019)631060
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2019)631060
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463917308143?via=ihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463917308143?via=ihub#!
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)603979
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935118300161
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935118300161
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6765906/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6765906/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6765906/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635598
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635598
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)603979
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/5g-strategic-deployment-agenda-sda-connected-and-automated-mobility-cam-stakeholder-workshop
https://www.rfpage.com/what-are-small-cells-in-5g-technology/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2019)631060
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6  „Fiber is safer, faster, more reliable, and far more cyber secure and energy efficient than wireless” [„Światłowody są 

bezpieczniejsze, szybsze, bardziej niezawodne oraz o wiele bardziej cyberbezpieczne i energooszczędne niż sieci 
bezprzewodowe”], R. M. Powell. Zob. również podobne opinie ekspertów, takich jak T. Schoechle i P. Héroux. 

7  Zwana również falami lub promieniowaniem. 
8  Co jeszcze bardziej utrudni pomiar narażenia na promieniowanie.  
9  Zazwyczaj im większa długość fali, tym dalej ona dociera. Fale o milimetrowych długościach charakteryzujące się 

wyższą częstotliwością wykorzystywane w technologii 5G mają zasięg zaledwie kilkuset metrów.  
10  Zob. „5G Deployment: State of Play in Europe, USA and Asia” [„Wdrażanie technologii 5G: aktualna sytuacja w Europie, 

USA i Azji”], Parlament Europejski, czerwiec 2019 r. 
11  W zakres częstotliwości radiowych wchodzą długości fali widma fal elektromagnetycznych od 3 kHz do 300 GHz. 

Długość fal częstotliwości radiowych waha się od setek metrów do ułamków centymetra. Częstotliwości 
wykorzystywane dziś w łączności cyfrowej mają krótsze długości fal i umożliwiają szybsze przesyłanie danych. Pozwala 
to na przekazywanie jednocześnie większej ilości danych. 

12  Pole magnetyczne zmienne w czasie to takie, które zmienia się wraz ze wzrostem czasu (t). 
13  Wielkość ładunku na jednostkę czasu, który przepływa przez jednostkę powierzchni w danym przekroju poprzecznym. 
14  Według WHO pola elektromagnetyczne o wszystkich częstotliwościach stanowią jeden z najczęstszych i najszybciej 

rozwijających się czynników środowiskowych. Wraz z postępem technologicznym ludność na całym świecie będzie 
coraz bardziej narażona na kontakt z polami elektromagnetycznymi. 

15  Impuls elektromagnetyczny jest krótkim wyładowaniem energii elektromagnetycznej. Może powstać wskutek 
działalności człowieka i występować w formie pola wypromieniowanego, elektrycznego lub magnetycznego albo 
przewodnictwa elektrycznego. 

16  Fale milimetrowe, które wykorzystywane będą w sieci 5G, są w większości wchłaniane przez ludzką skórę na głębokości 
kilku milimetrów oraz na powierzchni rogówki. Krótkotrwałe narażenie może mieć negatywne skutki fizjologiczne dla 
obwodowego układu nerwowego, układu odpornościowego i układu sercowo-naczyniowego. 

17  Aby uzyskać więcej informacji na temat obu badań, zob. sprawozdanie DG EPRS z marca 2019 r. na temat telefonów 
komórkowych i zdrowia. 

18  Zob. „5G Deployment: State of Play in Europe, USA and Asia” [„Wdrażanie technologii 5G: aktualna sytuacja w Europie, 
USA i Azji”], Parlament Europejski, czerwiec 2019 r. 

19  Zgodnie z limitami ustanowionymi w zaleceniu Rady 1999/519/WE. 
20 W liście otwartym do komisarza ds. zdrowia i polityki konsumenckiej z 2011 r. podmioty reprezentujące interes 

publiczny wyraziły obawy co do braku przejrzystości i pluralizmu w ocenie dowodów przez SCENIHR i inne unijne 
komitety ds. oceny ryzyka w kontekście zagrożeń zdrowotnych wynikających z niejonizującego promieniowania 
elektromagnetycznego (zob. briefing EPRS z marca 2019 r.). 

21  Zob. briefing EPRS „Towards a European gigabit society: Connectivity targets and 5G” [„W kierunku europejskiego 
społeczeństwa gigabitowego – cele w zakresie łączności oraz 5G”], czerwiec 2017 r.  

22   Zob. odpowiedź Komisji Europejskiej na pytanie poselskie E-005128/2018(ASW). Zob. także artykuł pt. „MEP: 
Commission ‘irresponsible’ on 5G health risks” [„Europoseł: Komisja jest ‘nieodpowiedzialna’ w kwestii zagrożeń 
zdrowotnych technologii 5G”], Euractiv, 12 grudnia 2019 r. 
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