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W roku 2008 upływa 13 lat od reaktywowania serii Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (poprzedni tytuł: Ekonomika i Organizacja Rolnictwa) w Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Oddajemy w ręce Państwa zestawienie Autorów i tytułów ich artykułów opublikowanych w okresie styczeń 1995 – czerwiec 2008, w numerach od 27 do 69; zamieszczono w nich ponad 600 artykułów, a wszystkie były recenzowane.
Naszymi Autorami byli głównie pracownicy naukowi Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego (po zmianie nazwy od roku 2008 Wydziału Nauk Ekonomicznych)
i katedr SGGW o kierunkach ekonomicznym, społecznym i humanistycznym. Udostępnialiśmy łamy pisma osobom zatrudnionym w innych szkołach wyższych, instytutach
naukowo-badawczych, administracji centralnej i terenowej oraz praktykom.
W ciągu minionego okresu treść zamieszczanych artykułów poza zagadnieniami gospodarki żywnościowej rozszerzała się w kierunku makroekonomicznej problematyki rozwoju gospodarki krajowej i światowej, polityki ekonomicznej i społecznej, zarządzania,
marketingu, informatyki i ekonometrii oraz innych zagadnień, którymi mogli być zainteresowani nasi Czytelnicy.
Zeszyty Naukowe SGGW serii Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej
uzyskiwały stopniowo coraz wyższą punktację nadawaną przez Komitet Badań Naukowych. Od roku 2006 artykuły zamieszczane w Zeszytach uzyskują po 4 punkty każdy.
Komitet Redakcyjny zeszytów pracował w prawie niezmienionym składzie.
W 13-letnim okresie działalności spotykał się bardzo przychylną i pomocną atmosferą
ze strony władz Uczelni oraz stale współpracował z dziekanami i prodziekanami do
spraw nauki Wydziału Nauk Ekonomicznych: Januszem Lewandowskim, Bogdanem
Klepackim, Marianem Podstawką, Mirosławem Wasilewskim, Janem Wołoszynem
i innymi.
Poziom publikowanych artykułów mógł być podnoszony dzięki wnikliwym recenzjom samodzielnych pracowników naukowych, głównie naszego Wydziału. Na sukces
Zeszytów złożyła się pomoc formalna i merytoryczna redaktorów Krystyny Piotrowskiej
i Jadwigi Rydzewskiej oraz dyrektora Wydawnictwa SGGW Jana Kiryjowa.
Ufamy, że w następnych latach treść publikacji zawartych w Zeszytach Naukowych
SGGW serii Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej spotka się z dużym
zainteresowaniem za strony Czytelników i Autorów oraz równie dobrą współpracą
z władzami Uczelni i Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Za Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych SGGW
seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej
Redaktor naczelna Maria Zajączkowska
czerwiec 2008

In the year 2008 there is thirteen years since Warsaw University of Life Sciences
has reactivated Scientific Journal “Economics and Organisation of Food Economy”
(previous title: “Economics and Organisation of Agriculture”).
This special occasion calls for presenting to you all the titles of the articles from
January 1995 till June 2008. In issues from 27 to 69 there are published over 600 articles and all of them were reviewed.
The authors were the researches from the Faculty of the Agricultural Economics
(from 2008: Faculty of Economic Sciences) and other Economics Departments, Scientific Research Institutes, Central and Local Administration as well as practitioners.
The subject though out the past thirteen years Food Economy, Macro Economic
Problems and finally Economic and social policy, Management and Marketing, Informatics and Econometrics and so on.
The Journal is highly regarded by an economic body including agricultural
economists. Since the year 2006 articles published in Scientific Journal has obtained 4
points each.
During this time Editorial Board was working almost unchanged (as a unit). The
Editorial Board has met a great support of the University’s Rectors, Deans and viceDeans of the Faculty: Janusz Lewandowski, Bogdan Klepacki, Marian Podstawka,
Mirosław Wasilewski, Jan Wołoszyn et al.
Careful reviews drawn up by independent scientific workers, mainly of the Faculty
upgraded published articles. Our success was possible thanks to editors Krystyna
Piotrowska and Jadwiga Rydzewska and director of Wydawnictwo SGGW Jan Kiryjow.
We are deeply believed that in the near future our publication will attract even
greater attention of the readers and authors. We are hoping for the continuing good
co-operation and support of Management of the Faculty and the University.

For the Editorial Board
Editor-in-chief Maria Zajączkowska
June, 2008
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