Od Redakcji
Nr 42 Biuletynu INPE zamyka VII rocznik tego czasopisma. Pierwszy nunier (JJróh11;1) u/,u ul
się w grudniu 1994 r. Rozesłany przez wydawcę (ZG SEP) do zaopiniowanici JJrzez "'J'"' flllt
instytucje i środowiska zainteresowane przepisami i nor1nan1i w elektryce zyska/ ich a1Jroh 1lę
Pojawienie się czasopisma w czasie intensywnego przystosowywanici krajoł1-ych nvr111 i /Jl', c'
pisów do niiędzynarodowych i wprowadzania głębokie/i zniian w ttSllzwodaivstvvie zosl<1lu
przyjęte z uznanieni. Aprobowano koncepcję wyda1'vnictwc1,jego_for111ę i układ grą/iczn.v.
W kilku pierwszych nitnierach za1nieszczo110 wykaz;1 ze zbiorów Polskich Norn1 i 11orn1
branżowych z dziedziny elektryki i z nią zwiclzanych wedłitg sta11i111a dzie11 wejścia l1t' życie ll<Jive.i
ustawy o normalizacji, a także wykazy nor1n obligatoryjnych (obowiązkowego stosow(tlli<t}
wprowadzonych rozporządzeniami ministrów. Odtąd w kolejnych 11astępnych nu1nerach
publikowano zmiany w tych zbiorach i wykazach norm obligato1yjnych.
Wkrótce pojawiły się problemy związane z powstawa11iem luk legislacyjnych wskutek
uchylenia przepisów wykonawczych przez t1stawy Prawo budowlane, Prawo energetyczne i inne
ustawy przy równoczesnyni braktt odpowiednich Polskich Norni. Nastąpiła rozbieżność
poglądów w sprawie legislacji. Instytut Energetyki i Polskie TovvarzJ1stwo Przesyłu i Rozllzialu
Energii Elektrycznej don1agały się wydanici znowelizowanych przepisów o ochronie przeciltvporażeniowej w drodze rozporządzeń, itzascidniając swe stanowisko tyni, że obligator)iJ·na norn1c1
PN-/E-05009 dotyczy tylko budynków, jest wadliwa i nie obej1nuje elektroe11ergetyc::11J„ch
obiektów budowlanych. Przeciwnego zdania był PKN podtrzyn11tjący w tej spravvie stanoivisko
Norn1alizacyjnej Ko1nisji Problemowej Nr 55 ds. Instalacji Elektrycz11ych i Ochrorly Obiektóiv
Budowlanych, która autoryzowała projekt PN-/E-05009 (PN-IEC 60364), a także MGPiB.
będące autorem Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
I 4 grudnia 1994 r. z późn. zmianami, wprowadzającego obowiązek stosowania przepisów
„ Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich ttsytuowanie ".
Stanowisko PKN i MGPiB zajęte w tyni sporze spotkało się z krytyką przeciwników. Wykazano
w niej, że wymagania stawiane i11stalacjom elektrycz11ym w bttdynkach są sfornitiłowane przez
PN-IE-05009 (PN-/EC 60364) i Rozp. MGPiB w sposób niespójny, niekompetentny; zredagowane są niedbale i zawierają liczne błędy merytoryczne. Podkreślono przy t)Jnt, że dla sieci
rozdzielczych niskiego napięcia i 11rządzeń wysokiego napięcict od kwietnia 1995 1~ nie ina
żadnych przepisów bttdowy określających wy1nagania stawiane ochro1zie przeciwporciżenio-vvej.
Unieważniono przepisy wcześniej obowiązit}ące, nie iistariawiając nic i-v Zlllnian (poi~ INPE
NR 31,str. 43). W orbicie tego spont znalazło się także SEP. ZG nie od razu rozpoznał 111ech{t11iz111.v
rodzące i rozniecające istotę sporu, a 11iektóre oddziały SEP orga11izit}ąc seniinczricz i szkole11itt ll(t
temat ochrony przeciwporażeniowej w dobrej wierze i1ważaly, że najodpowiednie1sz~v111i
prelegentami są autorzy nor1n i przepisów, niiniowolnie przyczyniając się do popitla1J1z<tcji
obarczonych błęda1ni norni i przepisów. O nierytorycznej wartości tych prelekcji i l>lęd,1ch. CZJ'
też błędnych in.terpretacjach w normach i przepisach opublikowano nie tylko w INPE SJJoro
artykitłów (np. INPE nr 36, str. 66, Wiad. El. Nr 312000 i Nr 712000). Zdiuniewci brttk reakcji
instyt11cji i gremiów opracowywit}ących oraz ustanawiającycli norniy i przepis)' nlt kt~\11_\ 1kę.
Milczenie może oznaczać ignorol<vanie albo i1znawa11ie krytyki. Osąd poz<J.\'lt1ivia111)1
Czytelnikom.
Realizacja celów statutowych SEP poprzez „ inicjowanie ustanawia11ia, i1ch.vla11ia ort1z
nowelizacji norm i przepisów z zakresit elektryki, wykonywanie i opi11iO'r\-'(t11ie JJrctc 11rJr111t1/izacyjnyc/1 oraz prac z zakresi1 terminologii elektrycznej" (statut SEP - 1997 r. ,,,. 9 JJkt 4) ZtJhol1 1ią
zilje nasze czasopismo do aktywnego itczest11ictwa. Toteż w dalszyni cit{gU l>ę<lzie111J' fJUIJ/i/\oH'ftli
w INPE, obok bieżącyc/1 infor1nacji o norniach i przepisach, arl)1k11(v inic}t!i<lc:e fJ<J/r:el>_v
i1stanowienia, uchylenia czy nowelizacji norm i przepisóiv oraz opi11ie <J JJr<1c<1ch ;: Zftkresu
11orn1alizacji i terminologii. W bieżącyni nttmerze zamieszczani)' (tr(vk11/ t/J: inż. Witolda
Jabłońskiego podejniujący potrzebę zn1ian i itjednolicenia polskich ter111it1<)w i ich oznaczerl
dotyczących zagrożenia porażeniowego ze stosowanynii w !EC i C'E'NE'LE'(.:. Będzie111y
kontynuowali tematykę terminologii elektrycznej w następnycl111z1111er<1ch. W<Jbcc egzyste11lji na
rynku poradników, podręczników i innych książek mających być JJoni<JCl( ll(tltkowll w pracy. czy
też w przygotowywaniu się do egzaniinów, a nie spełniających kryteriów 111 eryJtor_vcznejjl1kości
zamierzaniy kontynuować publikowanie rece11zji uwzględnia)<iCJ1ch zg<J</110.~ć z 11orn1a111i i przepisami, ich interpretację, terminologię, pralvo autorskie i Zl1sc1d_1 et_vki za\.vo,fowej. Maniy
nadzieję, że przyczynią się one do poprawyjakości wy<lawnict'tv. szk<J/enic1 i sa111oksztc1łcenia.
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