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UPOWSZECHNIÆ PROJEKTY NORM
Drodzy Czytelnicy!
W 1924 roku Stowarzyszenie Elektryków Polskich powo³a³o do ¿ycia Polski
Komitet Elektrotechniczny powierzaj¹c mu opracowywanie i ustanawianie polskich
norm elektrycznych. W póŸniejszym regulaminie okreœlono m.in. zadania, metody
pracy i wspó³pracy PKE z Polskim Komitetem Normalizacyjnym i Miêdzynarodow¹
Komisj¹ Normalizacyjn¹ (C.E.I), uzyskuj¹c status: C.E.I. – Comité Elektrotechnique
Polonais oraz prawo u¿ywania w korespondencji krajowej i wydawnictwach
nazwy: Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Polski Komitet Elektrotechniczny.
Oko³o 1933 roku Stowarzyszenie rozpoczê³o publikowanie Projektów Norm
w Przegl¹dzie Elektrotechnicznym (zob. ok³adka). W ten prosty sposób zainteresowanym udostêpniono mo¿liwoœæ wspó³dzia³ania dla zapewnienia odpowiedniej jakoœci Polskich Norm wydawanych przez SEP.
Pozytywne wyniki prac normalizacyjnych prowadzonych w tamtych latach sk³oni³y ni¿ej podpisanego
na posiedzeniu CKNiPE SEP w dniu 25 paŸdziernika do zadeklarowania gotowoœci publikowania w Miesiêczniku INPE projektów norm i innych dokumentów normalizacyjnych opiniowanych przez tê Komisjê.
Wniosek uzyska³ aprobatê z nadziej¹, ¿e upowszechnienie treœci tych projektów, podobnie jak przed latami,
przyczyni siê do zapewnienia im wysokiego poziomu jakoœci.
W tym numerze publikujemy projekty nowelizacji norm: N-SEP-E-001 i N-SEP-E-004 oraz komentarz
autorski do pierwszej z nich. Zachêcam do wnikliwej lektury i zg³aszania ewentualnych uwag do ich jakoœci
pod wzglêdem spójnoœci, jednoznacznoœci i komplementarnoœci oraz zgodnoœci z przepisami prawa powszechnego, krajowymi i miêdzynarodowymi normami i powszechnie uznanymi regu³ami technicznymi. Zbierane uwagi i postulaty bêd¹ bezzw³ocznie przekazywane do Prezydium CKNiPE SEP, a tak¿e – na ewentualne
¿yczenie ich autorów – publikowane w Miesiêczniku.
¯yczê przyjemnej lektury i serdecznie pozdrawiam.
Tadeusz Malinowski
Cz³onek CKNiPE SEP
Redaktor naczelny INPE

Czasopismo jest dofinansowane przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Artyku³y o charakterze naukowo-technicznym s¹ recenzowane. Opinie zawarte w artyku³ach, zw³aszcza
polemicznych, prezentuj¹cych osobiste pogl¹dy autorów, wykraczaj¹ce poza aktualne zasady wiedzy technicznej, nie musz¹ byæ podzielane przez Redakcjê.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ og³oszeñ, reklam i artyku³ów sponsorowanych. Nie zwraca
materia³ów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania tekstów.
Przedruk z miesiêcznika INPE jest mo¿liwy wy³¹cznie po otrzymaniu pisemnej zgody Redakcji.
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