Od Redakcji
Nmva i1stc1111c1 o norn1c1lizc1cji z dnie111 I stycznict br. zn1ienila stc1tus prc1w11;1 Polskic/1 Nor1n. Odtąd
11ie maj'orn1alneKo ohowic[zku ich stosol-va11ia. Jednakże 11or1n.v. ]Jrojek(Y norn1, dokun1e11t.v harn1(Jni=c1cyjne i podobne oprc1c<>wc111ic1 zespolól11ekspertói~', czy też OJJracow,t,tne i zccopiniowc111e przez uznc1n_ych specjalistóiv komentc1rze do nor1n i przepisów posictdajczce ctprobatę instytucji nl1uko1vej albo
stowc1r::.vszenia nauko1vo-technicznego sta11oivicl zasohy zasl1d iviedzy techniczne,j. „lakkolwiek
Polskie Nor1ny nie SCl oh/igc1toryj11e to w obszarze zasctd it iedzy technicz11ej 1ncricl nc(jv11iększe znc1czenie, a postępowanie wbrew ich postanowienio111, cz_v lekceważenie ich, jest ryz.ykotv11e i niebezpieczne.
Kvvestie spor11e tv .\prc1lvc1chjako.{'ci produktóiv czy usług, prz;,c-:.„vn c1lvc1rii, iv; 1r>c1cfkó1v i zagro'!:eń clllt
ludzi i .5rollowiskc1 hędl[ rozstrZJJ<S?ctne net podstc1vvie H'_V177lTgltń norm n1i1110 ic/1 stc1tus11 dohrotvolneRo
s/osowc111ic1 (poi: ctrf. pt. „ Polvs:::echne re.f!.u/y /ech11icz11e" - Ed'rvard lvfusic1!. Biul. INP E Nr 46). Zc1sc1có' 1vie(I::;' technicznej iv niektór:vch pl111stit·oiv_rch aktach ]Jra1v11_ych (np. Ust c11vlt - Praivo hudo111lc111e c11·t. 5. ust. I.· ctrl. 12, ust. 6) jc1ko w~vn1óg stvsowc1nia vv~v1nienione SC[ ob<Jk 1Jrzepisótv tech11iczn~vch.
Kieri1;jc[c się t_vmi pr::.eslankc1111i z1vrc1cl11n_v u1vc1gę C'=._vtelników nc1 zc11nies::.c::.onc[ 'rV t_v1n nt11ner::.e
hihliogrl{/ię aktul1l11_vch c1któ1v JJrcnvn_vch i ::.n1ia11_v lV ::.hiorze Polskich Norn1 tv t)Jtn tltkże novvousll1no"·vionych i euror>ąfskich uznc1nyc.:h zc1 Polskie Nor111~v.
Art_vkuł pt. „ Ochrona od pr::.eJJięi· i koord_vnacjc1 izolacji sieci elektroenerget_rczn.vch '' - 1na1n_v
11t.1dzieję ivJ~fa.v11i tvątplhvo.\-ci i k'rvestie JJOdnos::.one w kilku listc1cf1 C'::..vtelnikóiv, c1 także 1v_vc/1od_i
nctJJrzeciw oczekivvc111ion1 inn~vch.
Nc1 uu 1 c1gę zcrslugu.Jcl kolejne c1rt_vkuźv dot_vczctce PN-E-05115: 200 I . Art_vkul d1: i11=. Zbi.~11iei-vc1
Nartoivskie[;o 0111c1wia tez normę kompleksowo.
,
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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 w roku 2003 r. wynosi 57 zł za 1 komplet (6 numerów:
49-54).
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 19do 30 po4 zł, Nr31do36 po 6 zł, po 6złi od 37 do42 po 7 złi Nr43 do 48 po9 zł.
Zamówienia na prenumeratę czasopisma przyjmuje Redakcja INPE.
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