Wypowiedź Prezesa SEP

Szanowni Czytelnicy!
Biuletyn SEP INPE ukazuje się od 1994 r. Publikowane
w nim informacje o normach i przepisach elektrycznych mają
ogromne znaczenie dla działalności zawodowej inżynierów
i techników elektryków. To jedyny taki periodyk na rynku
wydawniczym, który propaguje wiedzę techniczną oraz informuje o stanie prawnym i normatywnym naszego kraju
w obszarze elektryki. Jest wizytówką Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jego
twórcą i redaktorem naczelnym od początku istnienia miesięcznika był Kol.
Tadeusz Malinowski, którego wkład w rozwój czasopisma jest nie do przecenienia. Niestety, ze względów zdrowotnych, Kol. Tadeusz zwrócił się z prośbą do
Zarządu Głównego SEP o zwolnienie Go z pełnionej funkcji z dniem 31 grudnia 2015 r. W uznaniu wielkich zasług Tadeusza Malinowskiego Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich nadał Mu tytuł Honorowego Redaktora Naczelnego INPE. Wyrażam głęboką nadzieję, że będzie On dalej wspierał
redakcję czasopisma swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem.
Jednocześnie z przyjemnością przedstawiam nowego redaktora naczelnego
INPE dr. inż. Edwarda Musiała. Jest On w Polsce jednym z najbardziej kompetentnych specjalistów w zakresie norm i przepisów oraz słownictwa elektrycznego. Zarekomendowany przez swego poprzednika, uzyskał poparcie
Centralnej Komisji ds. Wydawnictw i kierownictwa COSiW. Zarząd Główny SEP w dniu 16 grudnia 2015 r. jednogłośnie powołał Edwarda Musiała
na redaktora naczelnego z dniem 1 stycznia 2016 r. Nowemu redaktorowi
naczelnemu serdecznie gratuluję i życzę sukcesów w kierowaniu redakcją. Jestem pewien, że czasopismo pod Jego kierownictwem utrzyma dotychczasowy wysoki poziom i sprosta niełatwym wyzwaniom, jakie niesie rozwój elektryki i oczekiwania czytelników. Kol. E. Musiał zaproponował powierzenie
obowiązków kierownika Zakładu Wydawniczego INPE mgr. inż. Jarosławowi
Topolskiemu. Obu Kolegom życzę owocnej współpracy.
W trzeciej dekadzie działalności czasopismo otwiera nowy etap swojego
rozwoju. Myślę, że nowemu kierownictwu INPE nie zabraknie dobrych pomysłów oraz determinacji w ich wdrażaniu, aby biuletyn sprostał oczekiwaniom
społeczności elektryków w Polsce. Sądzę również, że będzie ono kontynuowało
i rozwijało linię programową i styl pracy swojego Poprzednika – w myśl sentencji Verba docent, exempla trahunt (Słowa uczą, przykłady pociągają).
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