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Szczegółowe informacje na temat „WS” są dostępne 
na stronie: ws.stat.gov.pl

Witryna internetowa „WS” jest częścią Portalu Naukowego 
GUS (nauka.stat.gov.pl), integrującego strony internetowe 
czasopism i monografii naukowych wydawanych lub 
współwydawanych przez GUS. Na portalu zamieszczane 
są informacje o wybranych nadchodzących konferencjach 
międzynarodowych i innych ważnych wydarzeniach 
poświęconych statystyce, w których biorą udział przedstawiciele 
GUS i urzędów statystycznych. Przedstawiono także zasady 
realizacji zamówień na dane jednostkowe nieidentyfikowalne 
do celów naukowych. 
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O CZASOPIŚMIE ZGŁASZANIE ARTYKUŁÓW

W miesięczniku „Wiadomości Statystyczne. The Polish 
Statistician” („WS”) publikowane są artykuły naukowe 
poświęcone teorii i praktyce statystycznej, które przedstawiają 
wyniki oryginalnych badań teoretycznych i analitycznych, 
wykorzystujących metody statystyki matematycznej, 
opisowej bądź ekonometrii. Zamieszczane są również prace  
o charakterze interdyscyplinarnym, artykuły poświęcone 
historii statystyki i edukacji statystycznej, artykuły dyskusyjne, 
a także zapowiedzi wydarzeń w statystyce, sprawozdania  
z konferencji naukowych, recenzje książek i opracowań  
z zakresu statystyki i jej zastosowań oraz omówienia wybranych 
nowości wydawniczych GUS.

„Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician” są 
skierowane do osób zainteresowanych rozwojem myśli  
i praktyki statystycznej, a zwłaszcza do środowiska naukowego 
statystyków i ekonomistów, nauczycieli, studentów oraz 
pracowników instytucji społecznych i statystyki publicznej. 

Do publikowania w „WS„ zachęcamy zarówno przedstawicieli 
ekonomii, finansów, geografii społeczno-ekonomicznej, jak 
i naukowców reprezentujących inne obszary wiedzy, którzy 
wykorzystują dane statystyczne w praktyce badawczej.

Prace należy przesyłać na adres: redakcja.ws.@stat.gov.pl. 

Prosimy o przygotowanie artykułu zgodnie z wymogami 
redakcyjnymi zamieszczonymi na stronie „WS” w zakładce Dla 
autorów: ws.stat.gov.pl/ForAuthors. Zalecamy korzystanie  
z udostępnionego tam szablonu artykułu. Zachęcamy także 
do zapoznania się z opisem przebiegu prac redakcyjnych 
przedstawionym w witrynie internetowej czasopisma.

Zespół redakcyjny „WS” dba o jak najstaranniejsze opracowanie 
tekstów pod względem merytorycznym i językowym, jak 
również służy pomocą w dostosowaniu pracy do wymogów 
artykułu naukowego jeszcze przed skierowaniem jej do oceny 
recenzentów.

Za publikację artykułów na łamach „WS” autorzy nie otrzymują 
honorariów ani nie wnoszą opłat. Recenzowanie prac odbywa 
się w modelu double-blind peer review.

Dyscypliny naukowe przypisane do „WS” to: ekonomia  
i finanse oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna. Łamy „WS” są jednak otwarte na wszelkie studia 
badawcze z wykorzystaniem danych statystyki publicznej  
i metod statystycznych. Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW 
do ewaluacji działalności naukowej można bowiem zgłaszać 
artykuły publikowane w czasopiśmie niemającym przypisanej 
dyscypliny, którą reprezentuje autor. W takim wypadku Komisja 
Ewaluacji Nauki weryfikuje jedynie zgodność treści zgłoszonej 
pracy z dyscypliną reprezentowaną przez autora.
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DZIAŁY „WS”

• Studia metodologiczne

• Statystyka w praktyce

• Studia interdyscyplinarne. Wyzwania badawcze

• Edukacja statystyczna

• Z dziejów statystyki

• Dyskusje. Recenzje. Informacje
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