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OD REDAKTORA

Niniejszy tom poświęcony jest pamięci Profesora Andrzeja Iwasiewicza, przez 
całą dekadę redaktora naczelnego czasopisma, wieloletniego członka Komisji 
Nauk Ekonomicznych i Statystyki Oddziału PAN w Krakowie, związanego przez 
dziesięciolecia z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, a w ostatnich la-
tach życia z Krakowską Akademią imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 

Tom składa się z dwóch części — pierwsza przedstawia sylwetkę Profesora 
i Jego dokonania oraz Folia Oeconomica Cracoviensia w latach Jego przewodnictwa; 
część drugą stanowią artykuły naukowe poświęcone bliskim Mu zagadnieniom. 
Tom otwierają dwa opracowania autorstwa dra Zbigniewa Paszka, prezentujące 
życiorys Profesora Iwasiewicza oraz wykaz Jego publikacji. W kolejnym opraco-
waniu dr Anna Osiewalska i prof. Jacek Osiewalski dokonują bibliometrycznej 
charakterystyki poprzednich ośmiu tomów Foliów. Naturalnym łącznikiem obu 
części tego tomu jest praca prof. Jana Steczkowskiego poświęcona pojęciu dia-
gnozy i — na tym tle —  fragmentom dorobku Profesora Iwasiewicza. Kolejne 
dwa artykuły, prof. Tadeusza Borysa i dra hab. Jerzego Wawrzynka, poświęcone 
są zarządzaniu jakością i nawiązaniu do roli metod statystycznych. Konkretne, 
szczegółowe zagadnienia statystycznej kontroli jakości w sytuacji odstępstw od 
niezależności i normalnego rozkładu obserwacji podejmują w swych pracach 
prof. Olgierd Hryniewicz i prof. Janusz Wywiał. Dr Piotr Stefanów omawia ana-
lizę zdolności procesu, nawiązując w swym artykule do propozycji Profesora 
Iwasiewicza. Artykuł dr hab. Barbary Podolec poświęcony jest jakości danych 
statystycznych służących analizie zachowań gospodarstw domowych. Innej kon-
cepcji jakości —  jakości ekologicznej — poświęca swoją pracę dr hab. Andrzej 
Chodyński, nawiązując do zarządzania przedsiębiorstwem i jego odpowiedzial-
ności społecznej. 

Składam serdeczne podziękowania wszystkim Autorom, którzy przesłali wy-
niki swej pracy naukowej do publikacji w niniejszym tomie. Wyrazy szczególnej 
wdzięczności kieruję do dra Zbigniewa Paszka, współpracownika i przyjaciela 
Profesora Andrzeja Iwasiewicza.
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