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OD REDAKCJI 

 
Szanowni Państwo, 

  
Mam przyjemność zakomunikować Państwu, że od 2018 roku wydawcą cza-

sopisma Przegląd Statystyczny jest Główny Urząd Statystyczny w Warszawie.
Fakt ten związany jest ze zmianą polityki wydawniczej Polskiej Akademii Nauk.
Jednocześnie chciałam poinformować, że nadzór merytoryczny nad poziomem
czasopisma nadal pełni środowisko naukowe reprezentowane przez Komitet
Statystyki i Ekonometrii PAN, Radę Programową oraz Komitet Redakcyjny cza-
sopisma. Profil czasopisma i jego charakter pozostają zatem niezmienione.
Zmieniła się natomiast szata graficzna, co z pewnością Państwo zauważą.  

 
W związku z przewidywanymi zmianami, dotyczącymi oceny czasopism nau-

kowych, Redakcja, w porozumieniu z Wydawcą, podjęła decyzję o istotnym
zwiększeniu poziomu rozpoznawalności Przeglądu Statystycznego wśród cza-
sopism o zasięgu międzynarodowym. Pierwszym wykonanym działaniem było
złożenie wniosku w konkursie „Wsparcie dla czasopism naukowych” ogłoszo-
nym przez MNiSW. Kolejnym, jest prośba kierowana do Autorów artykułów, aby
nadsyłać prace przygotowane wyłącznie w języku angielskim. Oznacza to, że
przyjęte do druku artykuły będą wydrukowane w takim języku, w jakim zostały
nadesłane, jednak nowe prace będą przyjmowane do recenzji wyłącznie w języ-
ku angielskim. Miło mi poinformować Państwa, że w roku 2018 dwa pełne ze-
szyty czasopisma zostaną wydane w języku angielskim.  

 
Przegląd Statystyczny posiada ogromną tradycję wśród polskich czasopism

naukowych z dziedziny ekonometrii, statystyki, ekonomii matematycznej, badań
operacyjnych i innych subdyscyplin obejmujących szeroko rozumiane metody
ilościowe w ekonomii i ich oryginalne zastosowania. Cytowalność prac opubli-
kowanych w czasopiśmie jest na bardzo wysokim poziomie. Nasze działania
zmierzają ku temu, aby tę tradycję nie tylko podtrzymać, ale i rozwijać. O dal-
szych planach i działaniach będziemy informować na bieżąco. Liczymy na Pań-
stwa dalszą współpracę i zapraszamy do nadsyłania oryginalnych wyników
badań. 

 
Redaktor Naczelna 

Prof. dr hab. Magdalena Osińska 


