My niżej podpisani, obecni w dniu 5.12.2006 r. na spotkaniu zespołu ekspertów ds. problematyki potencjalnej szkodliwości pól elektromagnetycznych powołanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego stwierdzamy, że:

1.	Pola elektromagnetyczne (PEM) o częstotliwości 0 – 300 000 MHz są powszechnym składnikiem środowiska pracy i życia każdego człowieka. Nie ma obecnie miejsc wolnych od PEM, a różnice dotyczą tylko natężenia i częstotliwości poszczególnych fal EM stanowiących składnik tych pól.

2.	PEM niosą w sobie specjalny rodzaj energii (energia elektromagnetyczna), która wnika w głąb obiektów biologicznych, w tym także ciała ludzkiego i może prowadzić w określonych warunkach  do oddziaływań szkodliwych. 

3.	Wraz z gwałtownym wzrostem liczby urządzeń emitujących PEM narasta w społeczeństwie obawa przed ewentualnymi negatywnymi skutkami zdrowotnymi ekspozycji powodowanymi przez te urządzenia. Dotyczy to zwłaszcza dużych i rozbudowanych przestrzennie instalacji, takich jak stacje bazowe telefonii komórkowej czy linie elektroenergetyczne wysokich napięć.

4.	Natężenie PEM w środowisku życia i pracy, dopuszczalne przez obowiązujące przepisy dotyczące ograniczeń ekspozycji na działanie tych pól, powinno być mniejsze od wartości, które mogą wywoływać szkodliwe skutki zdrowotne. W przypadku zachowania odpowiednich norm konstrukcyjnych oraz dostatecznym ograniczeniu dostępu ludności do stref zagrożenia i niebezpiecznych, wokół stacji bazowych telefonii komórkowej i linii przesyłowych prądu elektrycznego nie powinny występować natężenia PEM, które według naszej wiedzy mogłyby wywoływać szkodliwe skutki zdrowotne. 

5.	Obowiązujące w Polsce procedury dotyczące pozwolenia na budowę instalacji emitujących PEM do środowiska, w tym stacji bazowych telefonii komórkowej i linii przesyłowych prądu elektrycznego, w założeniu zapewniają dotrzymanie normatywów ochrony ludzi i środowiska przed negatywnym wpływem PEM. 

6.	Zasady ochrony ludności i środowiska przed działaniem PEM i najwyższe dopuszczalne natężenia (NDN) tych pól zostały opracowane stosunkowo niedawno (2002 r) w oparciu o istniejącą w chwili ich tworzenia bazę danych naukowych o mechanizmach działania, a zwłaszcza skutkach zdrowotnych ekspozycji na PEM. Podkreślić należy, że NDN PEM obowiązujące w Polsce należą do najniższych w krajach Europy (i są znacznie niższe niż w USA), zapewniając tym samym duży margines bezpieczeństwa.

7.	W związku z bardzo szybkim postępem wiedzy, konieczna jest okresowa weryfikacja wartości normatywnych uwzględniająca aktualne dane naukowe.

8.	Konieczne są także okresowe krytyczne przeglądy piśmiennictwa dotyczącego biologicznego działania PEM (w tym również zamieszczanego w internecie). Przeglądy te powinny kończyć się wydaniem popularnych, szeroko rozpowszechnianych publikacji, mających na celu dostarczanie społeczeństwu rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

9.	Realizację postulatów ujętych w punktach 7 i 8 powinna być powierzona niezależnemu gronu eksper-tów. W tym celu proponujemy sformalizowanie współpracy Głównego Inspektoratu Sanitarnego z Komisją ds. Problemów Bioelektromagnetycznych Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie.



Podpisali:


