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Od 90 lat Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest aktywnym współtwórcą norm, przepisów i terminologii oraz
kreatorem nauki i postępu technicznego w elektryce. Powszechnie znane są problemy związane z nieustannym poprawianiem przepisów w aktach prawnych. O problemach polskich elektryków w obszarze normalizacji pisze w tym numerze dr inż. Witold Jabłoński, zastępca przewodniczącego Centralnej Komisji Norm i Przepisów Elektrycznych SEP.
Te i inne przesłanki inspirowały Zarząd Główny Stowarzyszenia i powołany przez niego w lutym 2007 roku zespół do
współdziałania w rozwiązywaniu tych nabrzmiałych problemów. Niestety, projekt naprawczy wspomnianego zespołu
nie znalazł zrozumienia w Prezydium ZG Stowarzyszenia odnośnie do procedur dotyczących kwalifikacyjnego formowania składu osobowego komisji, adekwatnego do oczekujących ją zadań. W następstwie nieuwzględnienia tych procedur, powołany uchwałą ZG skład komisji okazał się niekompletny, a nawet niewystarczający do obsadzenia jej struktury organizacyjnej i skutecznego działania. W tej sytuacji, nie czekając na formalne rozszerzenie składu osobowego
CKNiPE SEP, już teraz zwracam się z apelem do Komitetów, Sekcji Naukowo-Technicznych i Izby Rzeczoznawców
SEP o zgłaszanie kandydatów na członków tej komisji, a do Czytelników i Członków Zespołu Ekspertów i Recenzentów wydawnictw INPE o aktywne uczestnictwo w pracach zespołów tematycznych opisanych w tym numerze, na
stronie 92. Nadsyłane na adres Redakcji INPE uwagi i wnioski dotyczące błędów, błędnych interpretacji, niejednoznacznej terminologii w normach, przepisach czy też w publikacjach, będą bazą społecznego monitoringu norm, przepisów i związanych z nimi publikacji w czasopismach, materiałach konferencyjnych, wydawnictwach zwartych i Internecie. Począwszy od pierwszego tegorocznego numeru zamieszczamy (aktualne na dzień wydania miesięcznika) normatywne akty prawne dotyczące elektryki lub z nią zawiązane. Zmiany legislacyjne tych aktów prawnych są odnotowywane w miesięczniku poprzez zastępowanie wcześniej zamieszczonych, zmienianych aktów prawnych, ich aktualizacją
w formie tekstów ujednoliconych. Godzi się przypomnieć, że „jednolite teksty” pochodzą z obwieszczeń Marszałka
Sejmu, publikowanych w dziennikach urzędowych. Ujednolicone teksty ułatwiają korzystanie z aktów prawnych ulegających zmianom wskutek zastąpienia zmienionych artykułów, czy paragrafów aktualnymi. Zmieniające akty prawne
łatwo odnaleźć w linkach www.redinpe.com dzięki zapisanym numerom Dz.U. lub M.P. pod tytułami zmienianych.
Przykładem może być zamieszczone w tym numerze rozporządzenie [PB-1] dotyczące WT dla budynków.
Myślę, że zbiór aktualnych aktów prawnych publikowanych w INPE ułatwi prowadzenie społecznego monitoringu i
pomocny działaniom dla poprawy ich jakości, a także zachęci do współdziałania z Redakcją INPE i CKNiPE SEP.

