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List od Redaktora Naczelnego

Jest mi niezmierno miło powitać Państwa w mojej nowej zawodowej roli – redaktora naczelnego 
dwumiesięcznika Bank i Kredyt. To dla mnie zaszczyt współuczestniczyć w tworzeniu tak zacnego  
wydawnictwa, z długoletnią historią i wspaniałym dorobkiem. Cieszy się ono dużym uznaniem zarówno  
w polskim, jak i zagranicznym środowisku naukowym, czego dowodem jest wysoka liczba punktów (14) 
na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zmianie na stanowisku redaktora naczelnego towarzyszyła metamorfoza Kolegium Redakcyjnego 
Banku i Kredytu. W nowym składzie chcielibyśmy poszerzyć tematykę publikowanych artykułów, tak 
aby istotnie zwiększył się udział opracowań z zakresu finansów i ekonomii. Nie muszą to być teksty 
wsparte skomplikowanymi modelami matematycznymi czy zaawansowanym aparatem matematycz-
nym. Oprócz artykułów naukowych sensu stricto z chęcią zamieścimy recenzje książek naukowych oraz 
sprawozdania z konferencji. 

Naszą intencją jest, aby publikowane treści docierały do szerszego grona odbiorców niż dotychczas 
oraz by czas recenzowania był zbliżony do najlepszych wzorców światowych. W ciągu dwóch tygodni 
od wpłynięcia opracowania Autorzy uzyskają informację, czy zostało ono zakwalifikowane do dalszego 
procedowania, a w czasie dwóch miesięcy powinni otrzymać recenzje. 

Gorąco zachęcam Państwa do nadsyłania artykułów do publikacji w Banku i Kredycie oraz do  
lektury naszego czasopisma.

 

                                    Krzysztof Borowski




