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Od Redakcji From the Editor

Pragniemy Państwa poinformować, 
że - na prośbę Czytelników - począwszy 
od tego numeru w zeszytach "Prac 
IGiK" pozostawiamy tylko numerację 
ciągłą, rezygnujemy natomiast z 
podawania kolejności zeszytu w 
danym roku.

Decyzja taka spowodowana jest 
nieregularnością ukazywania się 
naszego periodyku.

W przypadku gdy w ciągu roku 
ukazuje się tylko 1 zeszyt (jak to miało 
miejsce w ostatnich latach), umie
szczenie numeru "1" powodowało 
nieporozumienia, sugerowało ukazanie 
się następnych zeszytów. Chcąc uniknąć 
takich sytuacji w przyszłości, 
podjęliśmy powyższą decyzję.

We would like to inform you, that 
taking into account reader’s opinion we 
began to use for our Proceedings of the 
Institute of Geodesy and Cartography 
only continuous numbering (starting 
from this issue), and we cancel 
numbers of individual issues within 
each year.

This decision is caused by 
irregularity o f publishing our 
Proceedings.

In case, when only one issue is 
published during one year (as it 
happened lately), it was not reasonable 
to put number one for this issue, 
as it suggested for that year the 
succeeding publications. We decided to 
do the change, in order to avoid such a 
situation in future.
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