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Mam;) nadzieję, że artykuł mgr. inż. Wojciecha Kiblera, członka Rady Nor·mali=acyjnej PKN spełni oczekiwania Czytelników. Artykitł wzbogaciła wnikliwa
recenzja d1~ inż. Tomasza Schweitzera, pr=ewodniczącego zespołu Elektryki, skupiającego 38 Komitetów Technicznych PKN Jak przyznaje Aitto1; ztwagi Recen=enta
i dyskusja z nim pozwoliły rozs=erzyć treść merytoryczną a1"tykz1łu i ttniknąć niejasności. Pz1blikacja artykitłzt była bardzo potrzebna. Wieloletnie t1„aktowanie w okresie
normali=acji państwowej no1--m technicznych jako przepisów, któr·ych niestosowanie
było czynem niedozwolonym jest źródłem różnych
wątpliwości nawet w społeczności
,
tworzących dziś normalizację dobrowolną. Swiadczą o tym listy Czytelników i niektóre opracowania wymieniane w bibliografii zamieszczonej na końctt arf))kttłu.
Wykaz); aktów prawnJJCh =amieszc=one w !JJm nztmerze celowo podzielono.
PientVszy z nich obejmil)e te, których znajomość jest wymagana na egzaminach na
ttprawnienia bz1dowlane, co łąc=nie z drz1gim wykazem stanowi tak±e info1"mację dla
osób posiadając;;ch itprawnienia budowlane. List;1 do Redakcji i odpowiedzi na nie
zostaną opztblikowane w Nr. 62 miesięcznika.
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Zamówienie na prenumeratę i zamieszczenie reklam przyjmuje Redakcja INPE
pocztą, e-mailem lub faksem. W zamówieniu należy podać nazwę, adres, te1. kontaktowy i NIP
zamawiającego (płatnika), adres odbiorcy czasopisma oraz zgodę na wystawienie faktury VAT
bez podpisu zamawiającego.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia Redakcja dokonuje wysłaniem faktury, a realizację
zamówionej prent1meraty - po otrzymaniu 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 prezentt1jących osobiste poglądy at1torów, nie mt1szą 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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