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Od Redakcji
Numer 43 rozpoczyna 8. rok naszego wydawnictwa. Przedstau·ic1111.\' '" 11i111 re/erat JJrogrctmol'\.Y dr. inż. Edwarda Musiała wygłoszony na otwarciu ubieglor<JCZll)'r./J <;r/r11lskich Dni
Elektryki, które odbyły się w dniach 20- 21 listopada.
Ten niezwykle ciekali.Y referat nie poprzestaje na opisaniu i11stc1/c1c;ji elekt1J'<'Z11„vc.:h niskiego
napięcia o standardzie europejskim. Z zaskakującą wnikliwością Aut<Jr 0111au1io rlzisie_jsze i przyszłe problemy poprawnego projektowania i wykonawstwa tych inslalac:ji. ll~1 ·/a11ittją się one
przed Czytelnikiem w aspektach ekonomicznych i technicznych, CZJ' też toki(·/J )tik: 11otrzeba
zgodności z normami europejskimi, zasadności dostosowywania ist11ic;i<ft') Ch instr1/a<-_ji do
standardów europejskich albo niezadowalającego stanu norn1alizc1cji \V .f>o/,·c ·,· ()bok tych
problemów Autor porusza inne sprawy związane z instalacjami, jak "I'· 1101ę<'ie napięcia
niskiego, nawyk rozumienia norm jako obowiązujących przepisów, poclc:.a.\' kietlJ' sta11olvill one
dokumenty dobrowolnego stosowania. Sporo 1niejsca poświęca Autor nor111<1lizr1c·ji 1 ~1tro11ejs/(,iej
i problemom uzyskania przez PKN statusi' członka w europejskich orgc1111,;,:r1cjac!t 11or111ctlizacyjnych CEN i CENELEC.
Zamiast indywidualnych odpowiedzi na listy Czytelników, którzy zwracctli się o "')!i<1.<:nienie
w niektórych sprawach z dziedziny bezpieczeństwa pracy przy itrządzeni(tch ele/\t roe11ergetycznych publikujemy pod tym tytułem artykuł dr. inż. Lecha Danielewskiego. l/J: inż. iVit<)lda
Jabłońskiego i dr. inż. Stanisława Osińskiego omawiającego kompleksoivo ~VJ'lllltg<111i<1 fJrzepisów z tej dziedziny.
Publikujemy także interesujący artykuł dr. inż. Zbigniewa Nartowskiego 11t. /11stalc1cje
elektroenergetyczne wysokiego napięcia z dziedziny terminologii podjętej w poprzeclnini 11u1nerze.
Artykuł dr. inż. Wojciecha Sok:ólskiego pt. „ Ochrona katodowct w świetle aktualnych
przepisów i norm opisuje stan prawny tech.110/ogii ochrony katodowej '1V krqjach Unii
Europejskiej i w Polsce, a także dorobek Polskiego Koniitetu Elektrochen1icznej Ochrony przed
Korozją SEP oraz postulaty dotyczące statusu praw11ego specjalistów w tej dziedzinie. Teniat
uprawnień budowlanych dla nich zostanie podjęty w 2. części artykułu niżej podpisanego,
dotyczącego uprawnień budowlanych dla elektryków w świetle nowelizac_ji Prawll budovvlanego
i ustal'\.Y o samorządach budowlanych architektów, inżynierów bi1dowrzictwa i urbanistól-v. ln1ią
niożliwość uzyskania uprawnień zawodowych specjalistów z tej dziedziny nzoże sttvorzyć projekt
nowelizacji ustawy o stowarzyszeniac/1 przygotowany przez Federację Stol-varzysze1i Nailkol-vo-Technicznych NOT, jeżeli zostanie przez Sejm uchwalony.
Na odnotowanie w treści tego ni1meru zasługuje też kolejna zmiana Polskich Norm obligatoryjnych wprowadzona rozporządzeniem Mi1iistra Gospodarki z 30 Sf)1cz11ia br. oraz i1chwalona
15 lutego br. przez Sejni ustawa o zmictnie ustawy o san1orządach zczltvodowych architektóiv,
inżynierów budownictwa i urba11istów z 15 grudnia 2000 r. (zaniieszczone1 w INPE Nr 38).
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