Od Redakcji
W tym numerze uwadze Państwa polecamy informacje: • o zmianie wykazu PN obligatoryjnych z dziedziny ochrony przeciwpożarowej, • o ochronie przeciwporażeniowej w sieciach
niskiego napięcia (tekst prenormy SEP) i przeciwprzepięciowej, •o sytuacji i rozwoju energetyki
w aspekcie ekologii, • o aktach prawnych z dziedziny ochrony środowiska. Zgodnie z wcześniej
szą zapowiedzią zamieszczamy krytyczne recenzje dwóch pozycji wydawniczych, tyn1 razem
COSi W SEP. Sądzimy, że będą one pomocne zarówno autorom prac jak i wydawcom publikacji
związanych z normami i przepisami.
Korzystając z upoważnienia dyrektora COSiW SEP zwracamy się z prośbą o nadsyłanie
uwag merytorycznych i opinii dotyczących wydawnictw tej oficyny, w tym talcże „Biuletynit
!NPE ", na nasz adres lub COSi W-u SEP w Warszawie. W odpowiedzi na nie zamieścimy ewentualne sprostowania czy też komentarze. Naszym celem podstawowym jest informacja o normach
i przepisach elektrycznych i przeciwdziałanie dezinformacji.
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WARUNKI PRENUMERATY BIULETYNU INPE
Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówionej prenumeraty jest otrzymanie z banku
potwierdzenia dokonanej przez prenumeratora przedpłaty. Dokument wpłaty jest równoznaczny ze
złożeniem zamówienia. Wpłatę na prenumeratę można dokonać w Urzędzie Pocztowym, na konto
Stowarzyszenie Elektryków Polskich-COSiW Zakład Wydawniczy „INPE", ul. Kalinowa 5, 97-400
Bełchatów w PKO BP SA O/Bełchatów Nr 98-10203958-125870351. Na blankiecie wpłaty należy
czytelnie wpisać rok prenumeraty lub numery zamawianego biuletynu, ilość egzemplarzy, adres
odbiorcy, nr NIP i upoważnienie do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
Cena prenumeraty rocznej z wysyłką pocztową na adres odbiorcy wynosi: w roku 2002 r. 54 zł+ 7°/o
VAT za 1komplet (6 numerów).

Dla oddziałów i innych jednostek organizacyjnych SEP zamawiających Biuletyn dla swych
członków zbiorowo przysługuje prenumerata ulgowa.
Numery archiwalne Redakcja wysyła z fakturą na odrębne zamówienie. Ceny numerów

pojedynczych od Nr. 1 do 18 po 3 zł, Nr 19 do 30 po 4 zł, Nr 31 do 36 po 6 zł i numerów
wyczerpanych z dodruku po 6 zł i od 37 do 42 po 7 zł+ 7°/o VAT.
Zamówienia na prenumeratę czasopisma przyjmuje Redakcja INPE.
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