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OD REDAKCJI

Szanowni Państwo,

w 2015 roku Redakcja Czasopisma „Przegląd Statystyczny” zgodnie z zamierze-
niem wydała cztery zeszyty zwykłe z częstotliwością kwartalną, w tym jeden zeszyt 
w języku angielskim. To już drugi rok, kiedy możliwe było opublikowanie pełnego 
zeszytu anglojęzycznego, co znacząco zwiększa – dzięki dostępności wersji elektro-
nicznej – liczbę odbiorców tego uznanego w Polsce czasopisma naukowego. 

Tendencja wydawania czasopism naukowych w języku angielskim jest obecnie 
nieuchronna, stąd też Redakcja Przeglądu Statystycznego zachęca autorów do składa-
nia swych prac do publikacji właśnie w języku angielskim. W bieżącym roku kalen-
darzowym, będącym już 79. rokiem działalności czasopisma, najpierw jako organu 
powołanego przez Polskie Towarzystwo Statystyczne, potem organu Sekcji Statystyki 
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a następnie od 1974 r, do chwili obecnej – 
czasopisma wydawanego przez Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii 
Nauk zamierzeniem Redakcji jest wydanie dwóch zeszytów w całości w języku angiel-
skim. Uzasadnienie popularyzacji wyników naukowych i prowadzenia dyskusji nauko-
wej w języku angielskim nie jest wyłącznie modą XXI wieku. I nie potrzeba odwo-
ływać się wcale do uniwersalizmu języka łacińskiego w wiekach średnich. Wystarczy 
powołać się na pierwszy numer Przeglądu Statystycznego wydany w roku 1938, w któ-
rym w słowie wstępnym ówczesna Redakcja wskazała wyraźnie, że w Przeglądzie 
Statystycznym ogłaszane będą m.in. „oryginalne prace teoretyczne autorów obcych 
i polskich” i „oryginalne prace z zastosowań statystyki, ważne ze względów metodo-
logicznych”, podając jednocześnie nazwę angielską czasopisma (Statistical Review), 
jak również tytuły artykułów w języku angielskim i recenzje publikacji w językach 
obcych (głównie angielskim i niemieckim), z których to wzorców korzystamy do dzi-
siaj. Warto przy tym przypomnieć, że twórcami Przeglądu Statystycznego byli wybitni 
statystycy polscy, którzy jednocześnie tworzą panteon najwybitniejszych postaci sta-
tystyki światowej, jak prof. Jerzy Neyman czy prof. Jan Czekanowski. 

Przez lata nastąpiły jednak istotne zmiany. Statystyka jako nauka ewoluowała 
w różnych kierunkach, tworząc podstawy dla ekonometrii, biometrii czy psychometrii, 
zaś badania statystyczne są coraz częściej stosowane w różnych dziedzinach wie-
dzy, które są często zalążkiem powstawania nowych metod i technik statystycznych. 
Tworzy to ogromne pole do publikowania wyników badań, często różnych od profilu 
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Przeglądu Statystycznego. Liczba czasopism publikujących wyniki najnowszych badań 
z zakresu badań statystycznych i ekonometrycznych również znacząco wzrosła. Aby 
się wyróżniać, a jednocześnie realizować swoje cele i zadania, „Przegląd Statystyczny” 
odwołuje się do najlepszych tradycji statystyki polskiej jako istotnej części statystyki 
światowej, co udaje się dzięki publikowaniu najlepszych prac nadsyłanych do Redakcji 
oraz niezwykle rzetelną procedurę recenzencką. 

Wyrażam nadzieję, że dążenie do doskonałości publikacji przy danym stanie wie-
dzy  przyświeca całemu środowisku statystyków i ekonometryków polskich, co będzie 
znajdować odzwierciedlenie w coraz bardziej znaczących publikacjach i wzroście 
pozycji Przeglądu Statystycznego w światowej literaturze naukowej. 
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