Od Redakcji

O uprawnieniach telekomunikacyjnych
Drodzy Czytelnicy,
W tym numerze zamieszczamy na życzenie Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jej artykuł pt.
„Cała prawda o uprawnieniach telekomunikacyjnych” opublikowany
w numerze 5/2013 „Inżyniera Budownictwa”. Artykuł jest polemiczną
odpowiedzią na treść referatu pt. „Sprawa interpretacji zakresu uprawnień budowlanych elektryków” prezentowanego na I Seminarium nt.
„Współpraca SEP z PIIB oraz z Izbami Okręgowymi”, które odbyło się 22 listopada 2012 r.
w Warszawie i wydrukowanego w Miesięczniku INPE nr 160 (styczeń 2013 r.). Artykuły
te wywołały żywe zainteresowanie licznych Czytelników INPE. W tym numerze w dziale
Listy – opinie i polemiki zamieszczamy 2 listy Czytelników kontestujących stanowisko
KKK w sprawie interpretacji uprawnień budowlanych elektryków zawarte w wyżej wymienionym artykule. Dalsze spodziewane i zapowiedziane telefonicznie zamieścimy w kolejnym numerze Miesięcznika INPE łącznie z podsumowaniem i wnioskami. Odpowiemy
także na pytania z listów dotyczących innych spraw problemowych. Zachęcam do lektury
zamieszczonych w tym numerze i artykułu prof. Antoniego Klajna o zabezpieczeniach
nadprądowych w instalacjach elektrycznych.
Zachęcam też do czytania relacji z licznych imprez naukowo-technicznych zamieszczanych na stronach internetowych: www.sep.com.pl, www.piib.org.pl i www.redinpe.com.
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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