Od Redakcji

WARTO WIEDZIEĆ I PAMIĘTAĆ
Instalacje elektryczne zgodnie z przepisami prawa i Polskimi Normami podlegają sprawdzeniom: odbiorczemu i okresowym. Odbiorcze zapobiegają błędom poprzedzającym przekazanie obiektów do użytkowania, a okresowe – użytkowaniu instalacji zagrażających bezpieczeństwu wskutek złego stanu technicznego albo niezgodności z obowiązującymi przepisami.
Zarówno przepisy prawa, jak i Polskie Normy są doskonalone i często ulegają zmianom. Jeżeli
zmian tych nie ma, to akceptuje się zasadę ochrony zastanej, czyli wystarcza sprawdzenie
zgodności z przepisami i normami z okresu projektowania i budowy obiektu, a sprawdzenie
okresowe ogranicza się do zbadania stanu technicznego instalacji (zobacz art. E. Musiała pt.
Sprawdzanie instalacji elektrycznej..., Mies. INPE Nr 118-119, str. 24-54). Oznacza to konieczność odszukania tych przepisów i norm. Temu właśnie służą ich wykazy publikowane w Miesięczniku INPE. Są one także przydatne wtedy, gdy przy wielu zmianach aktów prawnych, wobec
braku ich Jednolitego tekstu, trzeba ustalić stan obowiązujący przepisu lub aktualnej normy.
W poprzednich numerach zamieściliśmy wykazy aktów prawnych z lat: 2010, 2009, 2008
i 2007, w tym numerze z lat 2006, 2005 i 2004 i będziemy kontynuowali aż do roku 1995, a także
zamieszczali z roku bieżącego sukcesywnie do ich stanowienia. O zmianach w zbiorze Polskich
Norm informujemy w wykazach norm opublikowanych, wycofanych i uznanych za Polskie
Normy.
Poza przypomnieniem procedur poprawnego okresowego sprawdzania instalacji elektrycznej, zachęcam do lektury artykułów i odpowiedzi na pytania wymienionych w spisie treści
numeru.
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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