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Charakterystyka zakresu tematycznego poszczególnych działów 
„Wiadomości Statystycznych” 

 STUDIA METODOLOGICZNE 

 W dziale tym zamieszczane są artykuły naukowe zawierające prezentacje teoretycznych rozwiązań metodolo-
gicznych, ze wskazaniem ich praktycznej użyteczności, w tym prace o charakterze przeglądowym i porównawczym 
oraz dotyczące zagadnień etyki statystycznej. Poruszane tu zagadnienia mogą obejmować różnorodne dziedziny 
statystyki, ekonomii matematycznej i ekonometrii, a prezentowane rezultaty badawcze stwarzają możliwość efek-
tywnego zastosowania w empirycznych badaniach i analizach statystycznych, umożliwiając doskonalenie ich 
jakości i zasobu informacyjnego. 

 STATYSTYKA W PRAKTYCE 

 Dział ten dotyczy prac naukowych poświęconych nowatorskim zastosowaniom znanych narzędzi i modeli 
statystycznych w praktyce, analizy i statystycznej oceny określonych zjawisk społeczno-ekonomicznych 
i innych, a w szczególności artykułów wykorzystujących dane pochodzące z zasobów statystyki publicznej. 
Publikowane są tutaj także teksty sygnalizujące praktyczne problemy związane z: projektowaniem badań 
statystycznych, uzyskiwaniem, integracją i przetwarzaniem danych oraz generowaniem wynikowych informa-
cji statystycznych i kontrolą ich ujawniania wraz z propozycjami efektywnych metod rozwiązywania owych 
problemów. 

 EDUKACJA STATYSTYCZNA 

 Artykuły publikowane w tym dziale dotyczą metod i efektów nauczania statystyki oraz popularyzacji myślenia 
statystycznego. W szczególności odnosi się to do problemów związanych z kształceniem w zakresie stosowania 
statystyki na wszystkich poziomach edukacji, a także wykorzystywania nowoczesnych idei i metod dydaktycznych 
(w tym eksperymentów i pokazów) oraz pomocy naukowych (np. komputerów, Internetu i innych urządzeń) 
w nauczaniu statystyki. Szczególną uwagę koncentruje się tutaj na rozumieniu prawdopodobieństwa i statystyki, 
badaniach z zakresu nauczania statystyki, postaw i zachowań społecznych w odniesieniu do statystyki, jak również 
rozumieniu informacji statystycznych. Ponadto ukazywane są problemy związane z prezentacją danych statystycz-
nych oraz ich interpretacją w powszechnym obiegu informacyjnym (np. w środkach społecznego przekazu). 

 STATYSTYKA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM 

 Jest to blok tematyczny zawierający artykuły z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych do uzy-
skiwania i przetwarzania informacji statystycznych, naliczania danych wynikowych, ich prezentacji i rozpo-
wszechniania oraz dotyczące nowoczesnych technik programistycznych, interaktywnych i komunikacyjnych 
umożliwiających potencjalnym użytkownikom danych statystycznych ich wykorzystanie w oczekiwanym 
przez siebie zakresie i formie. W dziale tym przedstawiane mogą być również artykuły dotyczące: wykorzy-
stania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), gospodarki opartej na wiedzy, problematyki 
innowacyjności, zagadnień dotyczących przepływu informacji we współczesnym społeczeństwie (w tym 
z użyciem Internetu) oraz przetwarzania i analizy zagadnień związanych z Big Data. 

 Z DZIEJÓW STATYSTYKI 

 Prace należące do tego działu tematycznego poświęcone są historii prowadzenia obserwacji statystycznych, 
rozwoju i doskonalenia ich metodologii oraz narzędzi. Ponadto zamieszczane są opisy wartościowych faktów 
dotyczących życia i osiągnięć zawodowych wybitnych statystyków, jak również wiodących instytucji i organi-
zacji statystycznych w Polsce i za granicą. 

 INFORMACJE. PRZEGLĄDY. RECENZJE

 Dział ten obejmuje informacje o najważniejszych wydarzeniach w życiu statystyki polskiej i międzynaro-
dowej, działalności Rady Statystyki oraz z życia Polskiego Towarzystwa Statystycznego, a także sprawozdania 
z prestiżowych konferencji naukowych, recenzje książek naukowych i popularnonaukowych z zakresu staty-
styki i ekonometrii, jak również rekomendacje nowych, istotnych i ciekawych pozycji wydawniczych dotyczą-
cych tego obszaru wiedzy. Jest to jedyna część czasopisma zawierająca teksty niemające charakteru artykułów 
naukowych.
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