Od Redakcji

DWADZIEŚCIA LAT MINĘŁO...
Założony w 1994 roku „Biuletyn SEP INPE (Informacje o Normach
i Przepisach Elektrycznych)”, początkowo aperiodyczny, wkrótce przekształcił się w dwumiesięcznik, później w miesięcznik, a od 2004 r.
w „Miesięcznik SEP INPE” z dodatkiem „Zeszytów monotematycznych Podręcznika INPE” i domeną www.redinpe.com.
Niesłabnąca dynamika zmian przepisów technicznych, norm
i zasad wiedzy technicznej, a także konieczność korygowania błędnych interpretacji niespójnych i niejednoznacznych norm i przepisów
powodują coraz szersze wykorzystywanie Internetu jako nośnika informacji. Zachęcam Czytelników Miesięcznika do częstego przeglądania www.redinpe.com.
Zamieszczone w niej informacje są uzupełniane sukcesywnie do ukazywania się kolejnych
numerów „Miesięcznika INPE”. Uzupełnienia nawiązują do wcześniejszych informacji, pozostawiając te wcześniejsze w niezmienionej treści. Tak pomyślany system informacji o normach i przepisach pozwala stosować tzw. zasadę ochrony zastanej w ocenie zakresu ingerencji
w rozwiązania techniczne przyjęte w czasie projektowania i budowy instalacji wg obowiązujących wówczas przepisów i zasad wiedzy technicznej (zobacz: Pojmowanie przepisów i norm
bezpieczeństwa – Musiał E., Miesięcznik INPE Nr 93–94, 2007 r., str. 3–23). Stosowanie
zasady ochrony zastanej jest konieczne przy podejmowaniu decyzji dotyczących wyników badań stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych, a także ich rozbudowy czy też
zakresu przebudowy.
Zachęcam też do skorzystania z ważnej do końca marca promocji wydawnictw INPE,
dostępnej dla ich prenumeratorów. Zamówienia prenumeraty są przyjmowane bez ograniczeń
w ciągu całego roku, a numery poprzedzające zamówienie są wysyłane łącznie z pierwszą przesyłką numerów wychodzących sukcesywnie do kolejnych miesięcy. Rozszerza do dostępność
do skorzystania z promocji osobom nie będącym dotychczas prenumeratorami.

Tadeusz Malinowski
Redaktor naczelny
Artykuły o charakterze naukowo-technicznym są recenzowane. Opinie zawarte w artykułach, zwłaszcza polemicznych, prezentujących osobiste poglądy autorów, wykraczające poza aktualne zasady wiedzy technicznej, nie
muszą być podzielane przez Redakcję.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych. Nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania tekstów.
Przedruk z miesięcznika INPE jest możliwy wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody Redakcji.
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