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OD REDAKCJI

Szanowni PaĔstwo,

w 2012 roku Redakcja Czasopisma „Przegląd Statystyczny” wydaáa cztery numery
zwykáe z czĊstotliwoĞcią kwartalną oraz dwutomowy numer specjalny, poĞwiĊcony
wyjątkowemu wydarzeniu, jakim byá Kongres Statystyki Polskiej zorganizowany
z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Poznaniu. àącznie
w roczniku opublikowano 45 artykuáów naukowych, w tym 20 w numerze specjalnym oraz 7 w jĊzyku angielskim. Publikacje te dostĊpne są na stronie internetowej
Czasopisma.
Wszystkie publikacje poddane zostaáy procedurze recenzji, której zasady opublikowane są na stronie www Czasopisma. Procent odrzuceĔ prac nadesáanych do publikacji wyniósá w ostatnim roku 30, przy czym niektóre z nich dotyczyáy niezgodnoĞci
z pro¿lem Czasopisma, inne zaĞ związane byáy z negatywną oceną anonimowych
recenzentów.
W 2012 r. Czasopismo „Przegląd Statystyczny” zostaáo umieszczone w czĊĞci B
wykazu czasopism naukowych, opublikowanego przez MNiSW, uzyskując 7 punktów
za publikacjĊ.
Czasopismo towarzyszyáo ponadto Ğrodowisku naukowemu w wielu konferencjach
naukowych, o czym Ğwiadczą zamieszczane w nim sprawozdania z tychĪe wydarzeĔ.
Publikowane na áamach Przeglądu Statystycznego recenzje ksiąĪek takĪe mają charakter opiniotwórczy i są elementem niezbĊdnej w Ğrodowisku dyskusji naukowej.
Rok 2012 przyniósá szereg wydarzeĔ dotyczących bezpoĞrednio Ğrodowiska statystyków i ekonometryków w Polsce. PoĪegnaliĞmy w nim tak znaczące i zasáuĪone
osobowoĞci, jakimi byli Prof. dr hab. Michaá Kolupa czy Prof. dr hab. Kazimierz
Zając. W roku 2012 Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga uzyskaá zaszczytny tytuá doktora
honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. InformowaliĞmy o tym
w kolejnych numerach Przeglądu.
Początek roku 2013 przyniósá kolejną dotkliwą stratĊ dla Ğrodowiska, związaną ze
Ğmiercią wybitnego ekonomisty, statystyka i ekonometryka, Prof. dr. hab. Wáadysáawa
Welfe, którego sylwetka zamieszczona zostaáa w bieĪącym numerze Czasopisma.
Mając na wzglĊdzie fakt, Īe Przegląd Statystyczny jest dla wielu osób najwaĪniejszym w Polsce forum wymiany myĞli naukowej grona pracowników naukowych,
zajmujących siĊ szeroko pojĊtymi metodami iloĞciowymi, Komitet Redakcyjny zapra-

sza Autorów reprezentujących Ğrodowiska statystyków i ekonometryków w Polsce
i zagranicą do nadsyáania do publikacji artykuáów naukowych omawiających osiągniĊcia naukowe zgodne z pro¿lem Czasopisma. Publikujemy zarówno w jĊzyku
polskim, jak i w angielskim. W roku 2013 planujemy caáy jeden numer Czasopisma
wydaü w jĊzyku angielskim.
Prace zgáaszane do publikacji w „Przeglądzie Statystycznym”, speániające
wszystkie wymogi formalne (zob. wymogi zawarte na stronie http://www.przeglad
statystyczny.pan.pl/), naleĪy przesyáaü pocztą elektroniczną na adres Sekretarza
Naukowego Redakcji Piotra Fiszedera: piotr.¿szeder@umk.pl
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