Od Redakcji
Oddajemy do rąk Państwa kolejny numer miesięcznika INPE z bezpłatnym dla
prenumeratorów Zeszytem 6. „Podręcznika !NPE dla elektryków" pt. „Jakość energii
elektrycznej. Europejski Program LPQJ''. Dotychczas ukazały się: • Zeszyt 1. „Instalacje elektryczne. Wiadomości ogólne" • Zeszyt 2. - „Przemysłowe instalacje
elektryczne. KlasY.fikacja i wymagania ogólne. "•Zeszyt 3. - „Normalizacja w elektryce Cz. 1 "•Zeszyt 5. - „Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach wysokiego napięcia".
W przygotowaniu do wydania są kolejne zeszyty 1nonotematyczne „Podręcz11ika !NPE
dla elektryków": • „Instalacje elektryczne w budownictwie mieszkaniowym " •
„Oświetlenie elektryczne „ • „Ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa" • „Ochrona
przeciwporażeniowa w instalacjach i urządzeniach niskiego napięcia" • „Grzejnictwo
elektryczne"• „Normalizacja w elektryce - Cz. 2" • „Jakość energii elektrycznej - Cz. 2 "•
„Instalacje i urządzenia elektryczne w zagrodach wiejskich i rolnictwie".
Archiwalne numery Miesięcznika INPE i zeszyty „Podręcznika INPE dla elektryków"
można nabyć w siedzibie COSiW SEP w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14A III p. oraz
w Zakładzie Wydawniczym INPE w Bełchatowie, ul. Kalinowa 5, albo zamówić w redakcji
INPEfaxem, e-mailem, listownie bądź telefonicznie.

Zamówienie na prenumeratę i zamieszczenie reklam przyjmuje Redakcja INPE pocztą,
e-mailem lub faxem. W zamówieniu należy podać nazwę, adres, tel. kontaktowy i NIP zamawiającego
(płatnika), adres odbiorcy czasopisma oraz zgodę na wystawieni~ faktury VAT bez podpisu
• •
zamawtaJącego.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia Redakcja dokonuje wysłaniem faktury faxem, a realizację
zamówionej prenumeraty - po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty należności przez nasz bank (wyciąg
bankowy) lub kserokopii dokonania wpłaty przez zamawiającego.
Artykuły

o charakterze naukowo-technicznym są recenzowane. Opinie zawarte w artykułach zwłaszcza
polemicznych lub prezentujących osobiste poglądy autorów, nic muszą być podzielane 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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