Od Redakcji

KU UWADZE PAŃSTWA

Drodzy Czytelnicy,
Polecam lekturę tekstów ustanowionych we wrześniu br. aktów
prawnych. Na szczególną uwagę zasługują: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (tekst jednolity)
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, a także
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity) o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym. Wyciągi z tych aktów prawnych
zamieścimy w najbliższym numerze. Pełne ich teksty można łatwo znaleźć w Internecie,
także w domenie www.redinpe.com.
Kontynuując wieloletnią tradycję SEP udostępniania projektów norm swym Czytelnikom, publikujemy kolejny projekt normy N SEP-E-004, będącej w trakcie aktualizacji.
Poprzednia wersja projektu tej normy była zamieszczona w Nr 158-159 Miesięcznika. Zachęcam do lektury artykułów dra inż. Adama Rynkowskiego związanych z prowadzoną
aktualizacją, a także pozostałych artykułów w tym numerze.
Z poważaniem
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.
Rada Programowa: • Prof. dr hab. inż. Mieczysław Hering (przewodniczący) • mgr inż. Franciszek Gładykowski
• dr inż. Witold Jabłoński • doc. dr inż. Stanisław Krakowiak • prof. dr hab. inż. Henryk Markiewicz • mgr inż. Jan
Musiał • dr inż. Ryszard Niewiedział • mgr inż. Zenon Stodolski • mgr inż. Zbigniew Szymański • mgr inż. Józef
Wysocki (członkowie)
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