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Szanowni Pa stwo,

w 2012 roku Redakcja Czasopisma „Przegl d Statystyczny” wyda a cztery numery 
zwyk e z cz stotliwo ci  kwartaln  oraz dwutomowy numer specjalny, po wi cony 
wyj tkowemu wydarzeniu, jakim by  Kongres Statystyki Polskiej zorganizowany 
z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Poznaniu. cznie 
w roczniku opublikowano 45 artyku ów naukowych, w tym 20 w numerze specjal-
nym oraz 7 w j zyku angielskim. Publikacje te dost pne s  na stronie internetowej 
Czasopisma.

Wszystkie publikacje poddane zosta y procedurze recenzji, której zasady opubli-
kowane s  na stronie www Czasopisma. Procent odrzuce  prac nades anych do publi-
kacji wyniós  w ostatnim roku 30, przy czym niektóre z nich dotyczy y niezgodno ci 
z pro  lem Czasopisma, inne za  zwi zane by y z negatywn  ocen  anonimowych 
recenzentów. 

W 2012 r. Czasopismo „Przegl d Statystyczny” zosta o umieszczone w cz ci B 
wykazu czasopism naukowych, opublikowanego przez MNiSW, uzyskuj c 7 punktów 
za publikacj .

Czasopismo towarzyszy o ponadto rodowisku naukowemu w wielu konferencjach 
naukowych, o czym wiadcz  zamieszczane w nim sprawozdania z tych e wydarze . 
Publikowane na amach Przegl du Statystycznego recenzje ksi ek tak e maj  cha-
rakter opiniotwórczy i s  elementem niezb dnej w rodowisku dyskusji naukowej. 

Rok 2012 przyniós  szereg wydarze  dotycz cych bezpo rednio rodowiska sta-
tystyków i ekonometryków w Polsce. Po egnali my w nim tak znacz ce i zas u one 
osobowo ci, jakimi byli Prof. dr hab. Micha  Kolupa czy Prof. dr hab. Kazimierz 
Zaj c. W roku 2012 Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga uzyska  zaszczytny tytu  doktora 
honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Informowali my o tym 
w kolejnych numerach Przegl du.

Pocz tek roku 2013 przyniós  kolejn  dotkliw  strat  dla rodowiska, zwi zan  ze 
mierci  wybitnego ekonomisty, statystyka i ekonometryka, Prof. dr. hab. W adys awa 

Welfe, którego sylwetka zamieszczona zosta a w bie cym numerze Czasopisma.
Maj c na wzgl dzie fakt, e Przegl d Statystyczny jest dla wielu osób najwa -

niejszym w Polsce forum wymiany my li naukowej grona pracowników naukowych, 
zajmuj cych si  szeroko poj tymi metodami ilo ciowymi, Komitet Redakcyjny zapra-



sza Autorów reprezentuj cych rodowiska statystyków i ekonometryków w Polsce 
i zagranic  do nadsy ania do publikacji artyku ów naukowych omawiaj cych osi -
gni cia naukowe zgodne z pro  lem Czasopisma. Publikujemy zarówno w j zyku 
polskim, jak i w angielskim. W roku 2013 planujemy ca y jeden numer Czasopisma 
wyda  w j zyku angielskim.

Prace zg aszane do publikacji w „Przegl dzie Statystycznym”, spe niaj ce 
wszystkie wymogi formalne (zob. wymogi zawarte na stronie http://www.przeglad
statystyczny.pan.pl/), nale y przesy a  poczt  elektroniczn  na adres Sekretarza 
Naukowego Redakcji Piotra Fiszedera: piotr.  szeder@umk.pl
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