
 

 

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 recenzji osobom specjalizującym się w poszczególnych dziedzi-
nach, które w ocenie kierują się kryterium oryginalności i jakości opracowania, w tym 
treści i formy, a także potencjalnego zainteresowania czytelników.  

 
 Recenzowanie artykułów odbywa się zgodnie z jednym z dwóch systemów rekomen-

dowanych przez MNiSW — stosowana jest zasada single-blind. Szczegółowe infor-
macje dotyczące procedury recenzowania, kryteria oceny oraz wzór karty recenzji ar-
tykułu znajdują się na stronie internetowej „Wiadomości Statystycznych” w zakładce 
Recenzowanie artykułów. 
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 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. 

 
 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 internetowej 
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 ,,Wiadomości Statystycznych” zastrzega sobie prawo dokonywania 
w artykułach zmian tytułów, skrótów i przeredagowania tekstu i tablic bez naru-
szenia zasadniczej myśli Autora. 
 
 Redakcja „Wiadomości Statystycznych” oświadcza, że nie wypłaca Autorom ho-
norariów za opracowanie artykułów zamieszczanych na łamach naszego czasopis- 
ma oraz nie pobiera opłat za ich publikację. 
 
 Redakcja „Wiadomości Statystycznych” informuje, że istnieje możliwość publika-
cji na łamach miesięcznika artykułów w języku angielskim. 
 
 Uprzejmie informujemy, że od 2007 r. „Wiadomości Statystyczne” znajdują się na 
liście polskich punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. 
 W komunikacie MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism 
naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach, 
miesięcznikowi „Wiadomości Statystyczne” przyznano 12 punktów. 
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 Miesięcznik posiada konto w Polskiej Bibliografii Naukowej. ,,Wiadomości Staty-
styczne” są indeksowane w następujących bazach: Index Copernicus, CEJSH (Central 
European Journal of Sciences and Humanities) oraz w BazEkon. 
 
 Redakcja „Wiadomości Statystycznych” oświadcza: 
 wersja elektroniczna czasopisma jest jego wersją pierwotną; 
 dostęp do pełnej zawartości czasopisma jest otwarty; 
 datą publikacji numeru „Wiadomości Statystycznych” w otwartym dostępie w Inter-

necie jest dzienna data jego zamieszczenia na stronie internetowej czasopisma; 
 wersja artykułów zamieszczonych w otwartym dostępie jest ich wersją ostateczną; 
 materiały zamieszczone w „Wiadomościach Statystycznych” są chronione pra-

wem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić wyłącznie za zgodą Redakcji. 
Treści cytowane z „Wiadomości Statystycznych” powinny być opatrzone dokład-
ną informacją o źródle ich pochodzenia. 

 
Informacje dotyczące wymaganej formy oraz kompletności artykułów przesyła-
nych do „Wiadomości Statystycznych” 
 
 Artykuły należy dostarczać pocztą elektroniczną pod adresem: 
 

a.swiderska@stat.gov.pl 
Redakcja „Wiadomości Statystycznych” 

Główny Urząd Statystyczny 
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa 

 
 Konieczne jest dołączenie do artykułu skróconej informacji (streszczenia) o jego treści 

(ok. 10 wierszy) w językach polskim i angielskim. Streszczenie powinno być utrzy-
mane w formie bezosobowej i zawierać: zwięźle sprecyzowany cel badania, przy-
bliżony jego zakres i przyjętą metodologię badania oraz ważniejsze wnioski. 

 Prosimy o podanie słów kluczowych, w językach polskim i angielskim, przybliżają-
cych zagadnienia w artykule. 

 Prosimy również o podanie kodów klasyfikacji JEL (Journal of Economic Literature). 

 Redakcja rozpoczyna postępowanie kwalifikujące artykuł do opublikowania po 
spełnieniu przez Autora warunku przesłania oświadczenia. 

 Pytania dotyczące przesłanego artykułu, co do jego aktualnego statusu itp., należy kiero-
wać do redakcji pod adresem: a.swiderska@stat.gov.pl lub telefonicznie: 22 608-32-25. 

 
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. 
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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 i mapy powinny być zamieszczone w artykule oraz koniecznie przesłane  

w oddzielnym oryginalnym pliku, np. Excelu lub Corelu. Należy także przekazać 
dane, na podstawie których opracowano wykresy. Wskazówki dotyczące opracowy-
wania map znajdują się w publikacji Mapy statystyczne. Opracowanie i prezentacja  
danych, dostępnej na stronie internetowej GUS w zakładce Publikacje stat.gov.pl/ 
/statystyka-regionalna/publikacje-regionalne/podręczniki-atlasy/podręczniki/mapy-
-statystyczne-opracowanie-i-prezentacja-danych,1,1.html. 

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 lub duże litery, kursywa, bez pogrubienia (np. w, xi, Z). 

12. Stosowane są skróty: tablica — tabl., wykres — wykr. 
13. Przypisy do tekstu należy umieszczać na dole strony. 
14. Wykaz literatury załącznikowej i przytoczenia konkretnych prac w treści artykułu 

należy przygotować według stylu APA (American Psychological Association). 
 

Zasady przywoływania pracy w tekście: 
 

a. Jeden autor: bez względu na to, ile razy przywoływana jest praca, zawsze należy 
podać nazwisko autora i datę publikacji pracy, a w przypadku więcej niż jednej 
pracy danego autora opublikowanej w tym samym roku należy dodać kolejne litery 
alfabetu przy dacie (np. 2001a). 
Przykład zapisu: 
Jak stwierdza Iksiński (2001)... 
Badania wskazują, iż... (Iksiński, 2001). 

b. Dwóch autorów: bez względu na to, ile razy przywoływana jest praca, zawsze nale-
ży podać nazwiska obu autorów i datę publikacji pracy, a w przypadku więcej niż 
jednej pracy tych autorów opublikowanej w tym samym roku należy dodać kolej-
ne litery alfabetu przy dacie. Nazwiska autorów zawsze należy łączyć spójni-
kiem „i”, nawet w przypadku przywoływania publikacji obcojęzycznej. 
Przykład zapisu: 
Jak sugerują Iksiński i Nowak (1999)... 
Badania wskazują, iż... (Iksiński i Nowak, 1999). 

c. Od trzech do pięciu autorów: przywołanie po raz pierwszy — należy wymienić 
nazwiska wszystkich autorów, rozdzielając je przecinkami i stawiając spójnik „i” 
pomiędzy dwoma ostatnimi nazwiskami. Przy kolejnych wskazaniach tej samej 
pracy można zastosować określenie „i współpracownicy” (w przypadku umiesz-
czenia przywołania nazwisk w strukturze zdania) lub „i in.” (w przypadku, gdy 
nazwiska autorów nie stanowią części struktury zdania). 
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Przykład zapisu: 
Przywołanie po raz pierwszy: 
Jak sugerują Nowak, Iksiński i Jankiewicz (2003)... 
Badania (Nowak, Iksiński i Jankiewicz, 2003) wskazują, iż... 
Kolejne przywołania: 
Badania Nowaka i współpracowników (2003)... 
Badania te wskazują, iż... (Nowak i in., 2003). 

d. Sześciu i więcej autorów: wymienić należy tylko nazwisko pierwszego autora, za-
równo gdy praca przywoływana jest po raz pierwszy, jak i w późniejszych przywoła-
niach, natomiast pozostałych autorów należy zastąpić skrótem „i in.” (gdy nazwiska 
nie stanowią części struktury zdania). W literaturze cytowanej należy umieścić na-
zwiska wszystkich autorów pracy. 
Przykład zapisu: 
Nowakowski i współpracownicy twierdzą, iż... (1997). 
Pierwsze badania na ten temat (Nowakowski i in., 1997) sugerują... 

e. Przywoływanie jednocześnie kilku prac: należy wymienić je alfabetycznie, według 
nazwiska pierwszego autora. Przywołania kolejnych prac muszą być oddzielone 
średnikiem i umieszczone w nawiasie. Lata wydania prac tego samego auto-
ra/autorów muszą być oddzielone przecinkiem. 
Przykład zapisu: 
(Iksiński, 2001; Nowak i Iksiński, 1999) 
(Iksiński, 1997, 1999, 2004a, 2004b; Nowak i Iksiński, 1999). 

f.  Przywoływanie pracy za innym autorem: stosujemy w tekście, natomiast w literatu-
rze cytowanej umieszczamy jedynie pracę czytaną. 
Przykład zapisu: 
Jak wykazał Nowakowski (1990; za: Zieniecka, 2007)... 
Badania sugerują, iż ... (Nowakowski, 1990; za: Zieniecka, 2007). 

15. Wykaz literatury powinien być zamieszczony na końcu opracowania. Prace należy 
zapisać alfabetycznie, według nazwiska pierwszego autora. W przypadku dwóch 
lub więcej prac tego samego autora/autorów należy je uporządkować według roku 
publikacji. Jeśli kilka prac tego samego autora/autorów zostało opublikowanych  
w tym samym roku, należy wstawić litery a, b, c itd. po roku publikacji, porządku-
jąc prace alfabetycznie według tytułu. 

Zapis dotyczący każdej nowej pracy należy zacząć bez wcięcia, wyrównanie  
do lewego marginesu, a w kolejnych wierszach danego zapisu stosować wcięcie  
0,4 cm.  

 
Zasady zapisu literatury załącznikowej: 

 
Poniżej znajdują się schematy zapisów bibliograficznych podstawowych źródeł (ar-
tykułów i książek). Sposoby zapisu innych, rzadziej powoływanych źródeł są szcze-
gółowo opisane w szóstym wydaniu Publication Manual of the American Psycholo-
gical Association. 
a. Artykuł w czasopiśmie, w którym każdy kolejny numer/zeszyt (issue) w ramach 

jednego rocznika ma osobną numerację stron (w każdym zeszycie pierwsza strona 
opatrzona jest numerem 1): 
Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y., Nazwisko3, Z. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Cza-
sopisma, rocznik (zeszyt), strona początku—strona końca. 
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b. Artykuł w czasopiśmie, w którym kolejne numery/zeszyty (issues) w ramach jedne-
go rocznika nie mają osobnej numeracji stron (pierwsza strona w kolejnym zeszycie 
opatrzona jest numerem kolejnym, po ostatniej stronie w zeszycie poprzednim): 
Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y., Nazwisko3, Z. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Cza-
sopisma, rocznik, strona początku—strona końca. 

c. Jeśli artykuł ma numer DOI (Digital Object Identifier), należy podać go na końcu za-
pisu bibliograficznego:  
Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, rocznik, 
strona początku—strona końca. DOI: xxxxx. 

d. Książka: 
Nazwisko, X., Nazwisko, X. Y. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnic-
two. 

e. Książka napisana pod redakcją: 
Nazwisko, X. (red.). (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo. 

f. Rozdział w pracy zbiorowej: 
Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: Y. Nazwisko, B. Nazwisko (red.), Tytuł 
książki (s. strona początku—strona końca). Miejsce wydania: Wydawnictwo. 

g. Jeśli dany tekst znajduje się na stronie internetowej i nie jest artykułem w czasopi-
śmie, książką ani rozdziałem w książce, należy podać autora, datę publikacji (jeśli 
jest znana), tytuł, a następnie zamieścić informacje o stronie, skąd został pobrany 
tekst: 
Nazwisko, X. (rok). Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony internetowej. 

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. 




