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Do Autorów 
 
 
Szanowni Państwo! 
 
 W „Wiadomościach Statystycznych” publikowane są artykuły o charakterze nauko-

wym poświęcone teorii i praktyce statystycznej, prezentujące wyniki oryginalnych 
badań teoretycznych lub analitycznych wykorzystujących metody statystyki matema-
tycznej, opisowej lub ekonometrii. W miesięczniku zamieszczane są również artykuły 
przeglądowe, popularnonaukowe, recenzje publikacji naukowych oraz inne opraco-
wania informacyjne. Prezentowany w artykule naukowym problem badawczy powi-
nien być jednoznacznie zdefiniowany oraz istotny dla oceny zjawisk społecznych lub 
gospodarczych. Wyniki studiów przeprowadzanych w artykułach winny oddziaływać 
na rozwój myśli statystycznej oraz edukacji, wnosząc oryginalny wkład do tej dzie-
dziny. 

 
  Czasopismo publikuje także artykuły i opracowania prezentujące informacje o te-

orii i praktyce statystycznej, jak również o problemach edukacji statystycznej. Doty-
czą one: programów badań statystycznych statystyki publicznej, systemu zbierania  
i udostępniania informacji statystycznych, zastosowań informatyki w statystyce, in-
formacji o konferencjach naukowych, działalności organów doradczych prezesa GUS 
oraz edukacji statystycznej. 

 
 Artykuły kierowane do opublikowania w „Wiadomościach Statystycznych” powinny 

zawierać precyzyjny opis badanych zjawisk i stosowanych metod oraz autorskie 
wnioski i sugestie dotyczące rozwoju badań i analiz statystycznych. Autorzy winni 
wyraźnie określić cel artykułu oraz jasno przedstawić uzyskane wyniki przeprowa-
dzonej analizy. W przypadku prezentacji badań prowadzonych przez Autorów należy 
opisać zastosowaną w nich metodę. Przy prezentacji nowatorskich metod analizy po-
żądane jest podanie przykładu pokazującego ich zastosowanie w praktyce statystycz-
nej. 

 
 Artykuły zamieszczane w „Wiadomościach Statystycznych” powinny wyrażać opinie 

własne Autorów. Autorzy ponoszą odpowiedzialność za treści prezentowane w arty-
kułach. W razie zgłaszania przez czytelników zastrzeżeń odnoszących się do tych tre-
ści, Autorzy są zobligowani do udzielenia odpowiedzi na łamach miesięcznika. 

 
 Po wstępnej ocenie przez Redakcję „Wiadomości Statystycznych” tematyki artykułu 

pod względem zgodności z profilem czasopisma, artykuły mające charakter naukowy 
przekazywane są do oceny osobom specjalizującym się w poszczególnych dziedzi-
nach, które kierują się kryterium oryginalności i jakości opracowania, w tym treści 
i formy, a także potencjalnego zainteresowania czytelników. 

 
 Autorzy artykułów, które otrzymały pozytywne recenzje, wprowadzają zasugerowane 

przez recenzentów poprawki i dostarczają Redakcji zaktualizowaną wersję opracowa-
nia. Autorzy poświadczają w przysłanym piśmie uwzględnienie wszystkich poprawek. 
Jeśli pojawi się różnica zdań co do zasadności proponowanych zmian, należy wy-
jaśnić, które poprawki zostały uwzględnione, a w przypadku ich nieuwzględnienia 
przedstawić motywy swojego stanowiska. 
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 Kontroli poprawności stosowanych przez Autorów metod statystycznych dokonują 
redaktorzy statystyczni. 

 
 Decyzję o publikacji artykułu podejmuje Kolegium Redakcyjne „Wiadomości Staty-

stycznych”. Podstawą tej decyzji jest wynik dyskusji dotyczącej zgłoszonego artyku-
łu, w której uwzględniane są opinie przedstawione w recenzjach wraz z rekomendacją 
ich opublikowania. 

 
 Redakcja „Wiadomości Statystycznych” przestrzega zasady nietolerowania przeja-

wów nierzetelności naukowej autorów artykułów polegającej na: 
o nieujawnianiu współautorów, mimo że wnieśli oni istotny wkład w powstanie arty-

kułu, określanemu w języku angielskim terminem „ghostwriting”; 
o podawaniu jako współautorów osób o znikomym udziale lub niebiorących udziału 

w opracowaniu artykułu, określanemu w języku angielskim terminem „guest au-
thorship”. 

 Stwierdzone przypadki nierzetelności naukowej w tym zakresie mogą być ujawniane. 
W celu przeciwdziałania zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship” należy dołączyć 
do przesłanego artykułu oświadczenie, którego wzór zamieszczono na stronie interneto-
wej czasopisma (link do załącznika znajduje się w zakładce „Do Autorów”). 
 Główną odpowiedzialność za rzetelność przekazanych informacji, łącznie z informa-
cją na temat wkładu poszczególnych współautorów w powstanie artykułu, ponosi zgła-
szający artykuł. 
 Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w artykułach zmian tytułów, skró-
tów i przeredagowania tekstu i tablic bez naruszenia zasadniczej myśli Autora. 
 
Informacje dotyczące przesyłania artykułów do „Wiadomości Statystycznych” 
 
 
 Artykuły należy dostarczać pocztą elektroniczną na adres: 
 

a.swiderska@stat.gov.pl lub e.grabowska@stat.gov.pl 

Redakcja „Wiadomości Statystyczne” 
Główny Urząd Statystyczny 

al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa 
 

 Konieczne jest dołączenie do artykułu skróconej informacji (streszczenia) o jego treści 
(ok. 10 wierszy) w języku polskim i, jeżeli jest to możliwe, także w językach angiel-
skim i rosyjskim. Streszczenie powinno być utrzymane w formie bezosobowej i za-
wierać: ogólny opis przedmiotu artykułu, określenie celu badania, przyjętą metodolo-
gię badania oraz ważniejsze wnioski. 

 Prosimy również o podawanie słów kluczowych, w języku polskim i angielskim, 
przybliżających zagadnienia w artykule. 

 Redakcja rozpoczyna postępowanie kwalifikujące artykuł do opublikowania po speł-
nieniu warunku przesłania przez Autora oświadczenia. 

 Pytania dotyczące przesłanego artykułu, co do jego aktualnego statusu itp., należy kie-
rować do redakcji na adres: a.swiderska@stat.gov.pl lub e.grabowska@stat.gov.pl 
lub tel. 22 608-32-25. 
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Wymogi czasopisma dotyczące przygotowania artykułu 
 
 Artykuł powinien mieć optymalną objętość (łącznie z wykresami, tablicami i literatu-
rą) 10—20 stron przygotowanych zgodnie z poniższymi wytycznymi: 
1. Edytor tekstu — Microsoft Word, format *.doc lub *.docx. 
2. Czcionka:  

o autor — Arial, wersalik, wyrównanie do lewej, 12 pkt., 
o tytuł opracowania — Arial, wyśrodkowany, 16 pkt., 
o tytuły rozdziałów i podrozdziałów — Times New Roman, wyśrodkowany, kursy-

wa, 14 pkt., 
o tekst główny — Times New Roman, normalny, wyjustowany, 12 pkt., 
o przypisy — Times New Roman, 10 pkt. 

3. Marginesy przy formacie strony A4 — 2,5 cm z każdej strony. 
4. Odstęp między wierszami półtorej linii oraz interlinia przed tytułami rozdziałów. 
5. Pierwszy wiersz akapitu wcięty o 0,4 cm, enter na końcu akapitu. 
6. Wyszczególnianie rozmaitych kategorii należy zacząć od kropek, a numerowanie od 

cyfr arabskich. 
7. Strony powinny być ponumerowane automatycznie. 
8. Wykresy powinny być załączone w osobnym pliku w oryginalnej formie (Excel lub 

Corel), tak aby można było je modyfikować przy opracowaniu edytorskim tekstu. 
W tekście należy zaznaczyć miejsce ich włączenia. Należy także przekazać dane, na 
podstawie których powstały wykresy. 

9. Tablice należy zamieszczać w tekście, zgodnie z treścią artykułu. W tablicach nie 
należy stosować rastrów, cieniowania, pogrubiania czy też podwójnych linii itp. 

10. Pod wykresami i tablicami należy podać informacje dotyczące źródła opracowania. 
11. Oznaczenia literowe należy wyróżniać następująco: macierze — wersalik, proste, 

pogrubione (np. P, Nij); wektory — małe litery, kursywa, pogrubione (np. w, xi);  
pozostałe zmienne — małe litery, kursywa, bez pogrubienia (np. w, xi). 

12. Stosowane są skróty: tablica — tabl., wykres — wykr. 
13. Przypisy do tekstu należy umieszczać na dole strony. 
14. Przytaczane w treści artykułu pozycje literatury przedmiotu należy zamieszczać 

podając nazwisko autora i rok wydania publikacji według wzoru: (Kowalski, 2002). 
Z kolei przytaczane z podaniem stron pozycje literatury przedmiotu należy zamiesz-
czać w przypisie dolnym według wzoru: Kowalski (2002), s. 50—58. 

15. Wykaz literatury należy zamieszczać na końcu opracowania według porządku alfa-
betycznego według wzoru: Kowalski J. (2002), Tytuł publikacji, Wydawnictwo X, 
Warszawa, s. 15—26. Każda pozycja literatury wymieniona w wykazie powinna być 
zakończona kropką. 

16. W wykazie literatury należy zamieścić wyłącznie pozycje przytoczone w artykule. 
17. Opracowanie przygotowane w sposób niezgodny z powyższymi wskazówkami bę-

dzie odesłane z prośbą o dostosowanie jego formy do wymagań redakcji. 
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