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Szanowni Państwo! 

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki 
z dnia 1 grudnia 2021 r., czasopismo Paragraf na Drodze zostało ujęte w wykazie 
czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodo-
wych. Autorzy prac publikowanych w naszym czasopiśmie mogą naliczać sobie 
20 pkt. za każdą publikacje naukową. Dla przypomnienia – wykaz czasopism 
punktowanych to lista czasopism naukowych, które są uwzględniane przy ocenie 
parametrycznej placówek naukowych, uczelni, instytutów i jednostek badawczo-
rozwojowych. Ocena parametryczna placówek naukowych opiera się m.in. na oce-
nie pracowników naukowych zatrudnionych na stanowiskach badawczych i badaw-
czo-dydaktycznych. W tym kontekście dla wielu Autorów niebagatelne znaczenie 
ma wybór czasopisma do publikowania własnych osiągnięć naukowych. W ostat-
nich miesiącach dało się odczuć pominięcie naszego czasopisma w wykazie, czego 
najlepszym dowodem jest fakt, że zwracam się do Państwa w grudniu, redagując 
ten tekst nie do czwartego, ale dopiero do trzeciego numeru kwartalnika. Nie będę 
ukrywał, że powodem opóźnień wydawniczych jest zmniejszony napływ prac do 
publikacji, a z rozmów z naukowcami wiem, że było to wynikiem braku punków 
za publikacje w naszym czasopiśmie. 

Wyrażam głęboką nadzieję, że P.T. Autorzy – naukowcy nie tylko dostrzegą 
Paragraf na Drodze w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materia-
łów z konferencji międzynarodowych, ale także zechcą powrócić do nas z wyni-
kami swoich prac naukowych, do czego serdecznie zapraszam. 

Kontynuując myśl o grudniowym wydaniu, 
w imieniu całej Redakcji pragnę przekazać 
P.T. Czytelnikom najserdeczniejsze życzenia świą-
teczne i noworoczne. Każdemu z Państwa życzymy 
sukcesów zarówno w pracy zawodowej, jak i w ży-
ciu prywatnym. Przede wszystkim życzymy jednak 
zdrowia, gdyż przyszło nam żyć i pracować w trud-
nym czasie, gdy zewsząd docierają do nas niepoko-
jące informacje o nowych zakażeniach i nowych 
obostrzeniach. Oby ten czas minął jak najszybciej  
i oby minął bezpowrotnie. Niech nadchodzący 
Nowy Rok będzie okazją do realizacji wszystkich 
planów. Niech przyniesie wiele pięknych chwil, 
sukcesów, oddanych ludzi wokół i satysfakcji 
z podjętych działań. 

 
Piotr Ciępka 

Redaktor naczelny 
 




