
                                                           

 
                                                                              

 
 

 

Z prawdziwą satysfakcją informujemy naszych Czytelników, że kwartalnik ‘Roczniki 
Państwowego Zakładu Higieny‘ ma już 65 lat. 

‘Roczniki Państwowego Zakładu Higieny’ zostały powołane w 1950 roku decyzją Rady 
Naukowej Państwowego Zakładu Higieny pod przewodnictwem prof. dr Ludwika Hirszfelda.  

Słowo wstępne do pierwszego wydania podpisali prof. dr Ludwik Hirszfeld - przewodniczący 
Rady Naukowej PZH, prof. dr Feliks Przesmycki - ówczesny Dyrektor Państwowego Zakładu 
Higieny i prof. dr Stanisław Krauze – pierwszy Redaktor naczelny czasopisma,  określając w 
nim ramy tematyczne czasopisma, które przede wszystkim powinno być poświęcone pracom 
z „dziedziny badania artykułów żywności i przedmiotów użytku, higieny żywienia, higieny 
pracy, inżynierii sanitarnej i kontroli farmaceutycznej”.  

Roczniki Państwowego Zakładu Higieny w ciągu 65 lat swojego istnienia rozszerzyły zakres 
tematyczny publikowanych prac o nowe dziedziny istotne w odniesieniu do zdrowia 
publicznego, takie jak: higiena środowiska, radiobiologia, toksykologia i ocena ryzyka. 

Począwszy od roku 1950 kolejnymi Redaktorami naczelnymi Roczników Państwowego 
Zakładu Higieny byli: 

Prof. dr hab. Stanisław Krauze    -  1950-55, 1959, 1962-64 
Prof. dr hab. Marcin Kasprzak     -  1956, 1957 
Prof. dr hab. Aleksander Szczygieł   -  1958 
Prof. dr hab. Jan Just     -  1960-61, 1965-1981  
Prof. dr hab. Maksym Nikonorow   -  1982-1985 
Doc. dr hab. Bogumiła Urbanek-Karłowska -  1986 -1994 
Dr Kazimiera Ćwiek-Ludwicka     -  1994 – nadal 
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W latach 1950-2012 czasopismo wydawane było w języku polskim. W 2013 roku, w celu 
umiędzynarodowienia czasopisma, zwiększenia zasięgu i podniesienia  pozycji w 
zagranicznych środowiskach naukowych, przekształcono je w wersję anglojęzyczną. Uznani w 
świecie  naukowcy  z międzynarodowych instytucji naukowych i uczelni  weszli w skład Rady 
Naukowej czasopisma.  

Pragniemy także poinformować, że pełne teksty prac opublikowanych w Rocznikach 
Państwowego Zakładu Higieny, dostępne są w formie open access (bez ograniczeń) na 
stronie internetowej czasopisma  w zakładce ‘ARCHIWUM’. Możliwy jest dostęp do prac 
opublikowanych od 1995 roku.  

Czasopismo indeksowane jest w wielu krajowych i zagranicznych bazach bibliograficznych. 
Pełne teksty prac udostępnione są w międzynarodowych bazach bibliograficznych: PubMed, 
EBSCO i chińskiej bazie CNKI Scholar, a także w krajowej bazie AGRO,  do której  dostęp 
możliwy jest również poprzez Bibliotekę Nauki prowadzoną przez Centrum Otwartej Nauki 
(CeON) ICM UW.  

        
Dr Kazimiera Ćwiek-Ludwicka 
Redaktor naczelna  
 

Warszawa, 20 kwiecień 2015 r. 
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