Od Redakcji
Ciągłość

za.si lania jest jednyni z najV1 1ażniej~·zyc:/1 p c1rametrÓV1' chczrakteryzującychjakość obsługi odbiorców energii elektrycznej. Przerwy w zasilaniil
powodują koszty u dostawców i odbiorców. Dla 111inimalizacji tych przerw
wzrasta zainteresowanie ntetodami]Jracy pod napięciem. Zamieszc:zony w ty111
nz,tmerze artykz.tł Barbary Tz,tszewsk;ej ]71. ,, Norn1y a bezpiec·zna pl·ac·a pod
11apięciem "op;sitje metody pracy oraz rodzaje zagrożeń p1--acy pod napięcie1n.
W głęboki1n s1nutkzl pogrążyła 11as wiadomość o zgonie Przyjaciela
i Współpracownika !NPE, dr. inż. Zbignievva Nartowskiego. O tym Kim był dla
nas, dla otoczenia, dla elektroenergetyki i krajit, a także .jakie przesłania nam
pozostawił znajdzie Czytelnik w tym numerze we wspomnieniu pośn1iert11y1n.
Nadszedł czas odnowienia i zamówienia prenitnieraty !NPE na rok 2005.
Ważniej.~ze informac_je w tej sprawie zamieściliśmy w komunikatach na końcit
nun1eru.

Zamówienie na prenumeratę i zamieszczenie reklam przyjmuje Redakcja INPE
pocztą, e-mailem lub faksem. W za1nówieniu należy podać nazwę, adres, tel. kontaktowy i NIP
zamawiającego (płatnika). adres odbiorcy czasopisma oraz zgodę na wysta\vienie faktt1ry VAT
bez podpisu zamawiająceg<).
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia Redakcja dokonuje wy·słanien1 faktur)·. a real iLację
zamówionej prenumeraty - po otrzyma11iu potwierdzenia wpłaty należności przez 11asz bank
(wyciąg bankowy) lt1b kserokopii dokonania \vpłaty przez zamawiającego .
Artykttły

o charakterze 11aukowo-tech11icznym są recenzowa11e. OiJinie zawarte w artykułach
zwłaszcza pole1nicznych lub prezentt1jących osobiste poglądy at1torów, nie 1nt1szą być podzielane przez Redakcję.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówio11ych oraz zastrzega sobie prawo
redagowania i skracania tekstów. Przedruk z miesięcznika INPE jest możliwy wyłącznie
po otrzymaniu pisemnej zgody Redakcji.
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