Od Redakcji

O przepisach technicznych prawa powszechnego
Przepisy techniczne w zakresie elektryki (i nie tylko) ulegają licznym
i częstym zmianom, a kolejne nowelizowane także nie są wolne od niespójności, niejednoznaczności, czy też błędów merytorycznych. Świadczy o tym
kilkadziesiąt zmian Prawa budowlanego, Prawa energetycznego, innych ustaw
i rozporządzeń.
Warto przypomnieć, że w latach 1919–1939 takich problemów przepisy
nie stwarzały. Ich projekty były poddawane gruntownemu opiniowaniu przez
stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Stowarzyszenie Elektryków Polskich, aby zapewnić staranność opiniowania projekty norm i przepisów publikowało w swych czasopismach. Przepisy ustanowione po takiej weryfikacji
problemów podobnych dzisiejszym nie stwarzały.
Obecnie projekty przepisów są rozsyłane do opiniowania także do stowarzyszeń i organizacji pozarządowych (zob. str. 102), ale co najmniej w przypadku przepisów elektrycznych, nie skutkują uzyskaniem poprawności z powodu zbyt krótkiego czasu wyznaczanego na przygotowanie opinii.
W tej sytuacji SEP, realizując cele statutowe, powinno podjąć działania zaradcze, poprzez ciągłą
weryfikację zarówno aktualnych, jak też nowelizowanych przepisów oraz publikowanie ich błędów czy
usterek i projektów ich eliminowania.
Redakcja deklaruje gotowość ciągłej publikacji, ponoszenia jej kosztów i autorom honorariów. Zachęcam do działalności w tym zakresie zwłaszcza członków SEP.
Dla nich i czasopisma SEP INPE jest to obowiązek statutowy.

Tadeusz Malinowski
Członek Honorowy SEP, 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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