Od Redakcji
Wydanie podwójnego n11meru Miesięc:;nika „ !NPE" nie jest be::precedensowe.
S:;c:;ególnie w okresie wakacyjnym (choć nie tylko) pojawiają się na rynku w;„dawnic=;Jm pod1vójne numery miesięc:;nikólv. Nie udało się i nam ztniknąć tej koniec:;ności. Nr· 59-60 (sie1pień-1vrzesień 2004 r.) ztka:;ał się wbrew oczekiwaniom L=J;felnikól'v we wr:;eśniu :;amiast w sie1pnizt, wobec c:;ego be:;płatny dodatek „ Podręc:;nik
!NP E dla elektrykólv - Zes=yt 2 "pojalvi się w pa=d=iernikzt br. łąc:;nie =Nr. 61.
W Nr. 61 :;najdą C:;ytelnicy obs=erny artykztł mgr. in::. Wojciecha Kiblera, c:;łonka
Rady Normali:;acyjnej PKN pt. „Norma/i:;acja w Polsce pr:;ed i po 2002 roku".
Artykztł stano1vi kompendiztm 1vied=y o normali:;acji 1v Polsce i Unii Eztropejskiej,
dJ;rekf)llVach no,vego podejścia i normach= nimi :;harmoni:;owanych, o :;nakach CE
i PN, o miejscz1 Polski 1v SJJstemie międ=JJnarodowJ;ch organi:;acji normali:acy}nJJCh
01--a: o rod:ajach i procedztrach stano1vienia norm. Ze stałej tematyki :ostaną opztblikowane w nim :;miany w =bio1~:e Polskich Norm, wybrane akty prawne, komentar:;e,
odpowied:i na lisf)JC=JJfelnikó,11, pogląd)1, opinie i polemiki. Kole}nJJ arf)1kztł dr. Witolda Jabłońskiego= cyklzt „Instalacje u:;iemiające" ztka::e się w N1: 62 - listopad 2004.

Zamówienie na prenumeratę i zamieszczenie reklam przyjmuje Redakcja INPE
pocztą, e-maiJem lub faksem. W zamówieniu należy podać nazwę, adres, teł. kontaktowy i NIP
zamawiającego (płatnika), adres odbiorcy czasopisma oraz zgodę na wystawienie faktury VAT
bez podpisu zamawiającego.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia Redakcja dokont1je wysłaniem faktt1ry, a realizację
zamówionej prenumeraty - po otrzymanit1 potwierdzenia wpłaty należności przez nasz bank
(wyciąg bankowy) lub kserokopii dokonania wpłaty przez zamawiającego.
Artykt1ły

o charakterze naukowo-technicznym są recenzowane. Opinie zawarte w artykułach
zwłaszcza polemicznych lub prezentujących osobiste poglądy at1torów, nie muszą być podzie- .
lane przez Redakcję.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo
redagowania i skracania tekstów. Przedruk z miesięcznika INPE jest możliwy wyłącznie
po otrzymaniu pisemnej zgody Redakcji.
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