
 

 

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.

Spośród artykułów ostatnio opublikowanych  
polecamy m.in.:

l		Tadeusz Zienkiewicz, Convergence and 
socio-economic development disparities 
in the Balkan Peninsula, WS 2021, 12

l		Dimah Fareed Bahjat, Ahlam Ibrahem Wali, Assessment of 
the brand experience effect on the gender dimension of 
the brand personality on the example of Dior, WS 2022, 1

l		Agata Warchalska-Troll, Tomasz Warchalski,  
The selection of areas for case study research in 
socio-economic geography with the application 
of k-means clustering, WS 2022, 2

l		Sebastian Kokot, Realne ceny mieszkań na rynku 
wtórnym w wybranych miastach w Polsce, WS 2022, 3

Pełna treść artykułów publikowanych w „WS” jest 
udostępniana w internecie na zasadach otwartego 
dostępu, tj. bezpłatnie i bez technicznych 
ograniczeń, na licencji CC BY-SA 4.0.
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Szczegółowe informacje o naszym czasopiśmie 
znajdą Państwo na stronie: ws.stat.gov.pl



„Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician” („WS”) 
łączą studia i analizy naukowe z praktyką badawczą 
w ramach statystyki publicznej. Na łamach „WS” 
publikowane są artykuły naukowe poświęcone teorii 
i praktyce statystycznej, które przedstawiają wyniki 
oryginalnych badań wykorzystujących metody statystyki 
matematycznej, opisowej bądź ekonometrii, prace 
o charakterze interdyscyplinarnym, artykuły poświęcone 
problematyce spisów powszechnych, historii statystyki 
i edukacji statystycznej, artykuły dyskusyjne, a także 
sprawozdania z konferencji naukowych i recenzje książek.

„WS” 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 czy 
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 
Zachęcamy także do zapoznania się z przedstawionym 
tam opisem przebiegu prac redakcyjnych.

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.

RADA NAUKOWA
Przewodniczący: Dominik Rozkrut, Uniwersytet Szczeciński;  
Główny Urząd Statystyczny
Członkowie:
Anthony Arundel, Maastricht University
Eric Bartelsman, Vrije Universiteit Amsterdam
Czesław Domański, Uniwersytet Łódzki
Elżbieta Gołata, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Semen Matkovskyi, Ivan Franko National University of Lviv
Włodzimierz Okrasa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie; Główny Urząd Statystyczny
Józef Oleński, Polskie Towarzystwo Statystyczne;  
Urząd Statystyczny w Rzeszowie
Tomasz Panek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Juan Manuel Rodríguez Poo, University of Cantabria
Iveta Stankovicová, Comenius University in Bratislava
Marek Walesiak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Józef Zegar, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Redaktor naczelny: Marek Cierpiał-Wolan, Uniwersytet Rzeszowski; 
Urząd Statystyczny w Rzeszowie
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Młodak, Akademia Kaliska 
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego; Urząd Statystyczny 
w Poznaniu
Członkowie:
Tudorel Andrei, Bucharest Academy of Economic Studies;  
National Institute of Statistics, Romania
Renata Bielak, Główny Urząd Statystyczny
Grażyna Dehnel, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Jacek Kowalewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;  
Urząd Statystyczny w Poznaniu
Jan Kubacki
Grażyna Marciniak
Mateusz Pipień, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Marek Rojícek, Prague University of Economics and Business;  
Czech Statistical Office
Anna Shostya, Pace University in New York
Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, Uniwersytet Szczeciński 
(redaktor tematyczny)
Wioletta Wrzaszcz, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy; Główny Urząd 
Statystyczny (redaktor merytoryczny)
Agnieszka Zgierska, Główny Urząd Statystyczny  
(redaktor tematyczny)

ZGŁASZANIE ARTYKUŁÓWO CZASOPIŚMIE

KONTAKT
e-mail: redakcja.ws@stat.gov.pl
tel.: (+48) 22 608 32 25

DZIAŁY „WS”
l	Studia metodologiczne
l	Statystyka w praktyce
l	Studia interdyscyplinarne. Wyzwania badawcze
l	Spisy powszechne – problemy i wyzwania
l	Edukacja statystyczna
l	Z dziejów statystyki
l	In memoriam
l	Dyskusje. Recenzje. Informacje

„WS” są udostępniane w wielu bazach indeksujących 
i repozytoriach, m.in. CEEAS, CEEOL, CEJSH, EBSCO 
Discovery Service, ERIH Plus i The Nordic List.

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 MEiN do ewaluacji działalności 
naukowej można zgłaszać artykuły publikowane 
w czasopiśmie niemającym przypisanej dyscypliny, którą 
reprezentuje autor. W takim wypadku Komisja Ewaluacji 
Nauki jedynie weryfikuje zgodność treści zgłoszonej 
pracy z dyscypliną reprezentowaną przez autora.


