Od Redakcji
Obszerne zniżany w zbiorze Polskich Norn1 przedstawione w ty1n 11u111erze itzupełniają
zmiany W)Jkazów norm obligatoryjnych. Pełny wykaz obligator;1jnych norn1 z dziedziny
elektryki i z nią związan;1ch wedlug stanit na dzień 31 gritdnia 1998 r. pttbli/,owaliśinJJ
w Nr 23 INPE. Już w 1999 r. zostały trzykrotnie wprowadzone zmiany do tego wykazit.
Zamieściliśmy je w numerach 28., 29. i 30. Zamieszczone w tym nu111erze wprowadzają
zmiany do wyżej wymienionych.
W dziale nornializacji i przepisów technicznych prezentujemy stan i rozwój
normalizacji w energetyce jądrowej· oraz przegląd wymagań norm i przepisów odnośnie
badań odbiorczych i eksploatacyJ·rzych, obeJ·mujący także odpowiedzi na telefony i /ist)J do
Redakcji. Inwestorom i projektanton1 dedykujemy tekst rozporządzenia Ministra RR i B
w sprawie geodezyJ·neJ· ewidencJ·i sieci uzbroJ·enia terenu i uzgadniania doku111entc1cj·i
projektowej.
Dwa artykuł;' inforniacyJ·ne o pracach i pr9blen1ach Kon1itetu OrganizacyJ·nego /:=bJ'
Inżynierów Budownictwa w;1chodzą naprzeciw zainteresowaniu osób pelniąCJJCh
samodzielnefitrz/,cje techniczne w bztdownictwie.
W dziale Przeglądy - Poglądy pttblikuj·en1y artykuł dyskusyjnJJ „Problemy
przyłączania odbiorców energii elektr;JczneJ· w świetle obowiązU)·ącJ 1ch przepisów", którJJ
uzitpełniamy stanowiskiem Sądu Antymonopolowego.
N a życzenie licznych Czytelników przekazujemy także kilka informacJ·i z Ż)Jcia SEP
Ul następn;1m nitmerze opttblikujemy m. in. obszern)' artykitl dr. inż. Edwarda Musiała
p. t. „Prądy zwarciowe w niskonapięciowych instalacjach prądu prze1niennego.

WARUNKI PRENUMERAT\''

Zamówienia na prenun1eratę czasopisn1a oraz zlecenia na zan1icszczanie rekla1n i ogłoszeń
przyj an uje Redakcja (Adres i konto bankowe na str. 1).
Warunkien1 przyjęcia i realizacji za1nówionej prenun1eraty jest otrzyn1anie z banku potwierdzenia
dokonanej przez prenun1eratora wpłaty. Dokun1ent wpłaty jest równoznaczny ze złożenien1
zan1ówienia. Na blankiecie wplaty należy czytelnie wpisać numery za1nawianego biuletynu, ilość
egzen1plarzy i własny adres, nun1er NIP i upoważnienie do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
Obecnie przyjmowana jest prenumerata na Nr-y 37 do 42. Cena ko111pletu 6 nu1nerów po 1 egz. wraz
z przesyłką pocztową wynosi 45 zł+ 7% VAT.
Nume11· archi\\·ałne Redakcja wysyła z fakturą na odrębne zan1ówienie. Cena Nr. 1-18 po 3 zł, Nr 1930 po 4 zł, Nr 31-36 po 6 zł, nun1erów wyczerpanych z dodruku po 6 zł. Do tych cen dolicza się 7% VAT.
Ceny reklam kolorowych zan1ieszczanych na IV stronie okładki wynoszą: forn1atu AS - 900 zł
+ 22o/o VAT, fom1atu A6 - SOO zł + 22% VAT, za1nieszczanych na II i III str. okładki lub na wkładce
wewnątrz numeru: AS- 800 zł+22% VAT,A6-400zł+22% VAT.
Cen)' reklam czarno-białych formatu A6 na II i III str. okładki lub na wkładce 400 zł+ 22% VAT,
a w tekście: forn1atu AS - 500 zł+ 22% VAT, for1natu A6 - 300 zł+ 22% VAT. Przy tym są stosowane
rabaty: przy 3 powtórzeniach 5%, przy S powtórzeniach 1Oo/o, a za dostarczenie reklamy gotowej do
druku J 0%.
Cena artykułów i innych tekstów sponsorowanych wynosi 250 zł+ 22% VAT zajedną stron1t.
Za treść reklam Redakcja nic odpowiada
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