
SPRAWOZDANIE Z PRAC KOLEGIUM REDAKCYJNEGO 
„PORADNIKA JĘZYKOWEGO” (PorJ) W KADENCJI 2017–2019

1. Skład Kolegium Redakcyjnego
W okresie sprawozdawczym w składzie Kolegium Redakcyjnego PorJ, a także 
Rady Redakcyjnej PorJ, nie zaszły żadne zmiany. Trzy kolejne roczniki czaso-
pisma (2017, 2018, 2019) zostały przygotowane przez zespół Kolegium Redak-
cyjnego w następującym składzie: prof. dr hab. Stanisław Dubisz – redaktor 
naczelny, dr hab. Jolanta Chojak, dr hab. Wanda Decyk-Zięba – zastępca redak-
tora naczelnego, dr Ewelina Kwapień, prof. dr hab. Radosław Pawelec, dr Marta 
Piasecka – sekretarz Redakcji. W pracach redakcyjnych, z określonymi zakre-
sami kompetencji, brały także udział: mgr Urszula Dubisz – redakcja językowa, 
mgr Halina Maczunder – korekta wydawnicza. Należy podkreślić, że ten ze-
spół pracował harmonijnie i bezkonfl iktowo, wykonując swe obowiązki zgodnie 
z przyjętym harmonogramem prac redakcyjnych.

2. Sytuacja fi nansowa czasopisma
W okresie sprawozdawczym sytuacja fi nansowa PorJ była zmienna. W 2017 r. 
była ona trudna, ale w miarę stabilna dzięki dotacji dziekana Wydziału Polonistyki 
UW, środkom własnym, oszczędnościom wydawcy – DW „Elipsa”, aportowi Towa-
rzystwa Kultury Języka (TKJ) i dofi nansowaniu jednego zeszytu (10.) z projektu 
badawczego „Dialog pokoleń”. W 2018 r. sytuacja stała się trudna i niestabilna 
w związku z prawie rocznym opóźnieniem dotacji Wydziału Polonistyki UW i za-
powiedzią dziekana, że jest to już dotacja ostatnia. Przez trzy kwartały tego roku 
PorJ mógł się ukazywać wyłącznie dzięki oszczędnościom wydawcy, aportowi TKJ 
oraz dotacjom celowym ze strony Fundacji Języka Polskiego (z. 7.) i Instytutu Po-
lonistyki Stosowanej (z. 8.). W 2019 r. sytuacja fi nansowa PorJ znacznie się popra-
wiła (w 2. półroczu) dzięki uzyskaniu dwuletniej dotacji ze strony MNiSzW na lata 
2019 i 2020. Przez cały ten czas członkowie Kolegium Redakcyjnego wykonywali 
swą pracę honorowo, zgodnie ze Statutem TKJ. Nie wypłacano również honorariów 
autorskich, a jedynie honoraria za recenzje, prace administracyjne i pomocnicze.

3. Posiedzenia Kolegium Redakcyjnego
W latach 2017 i 2018 odbyło się po dziesięć posiedzeń Kolegium, w roku 2019 
– osiem (kolejne dwa są zaplanowane na listopad i grudzień). Wynikiem tych po-
siedzeń jest edycja 10 zeszytów PorJ w roku 2017 i 2018 oraz 8 zeszytów w roku 



SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI116

bieżącym – zeszyty 9. i 10. są w trakcie prac redakcyjnych i ukażą się zgodnie 
z harmonogramem w listopadzie i grudniu br. Przez cały ten okres nakład czaso-
pisma wynosi 500 egzemplarzy, a objętość kolejnych roczników jest następująca:
2017 – 10 zeszytów – 71 ark. wyd., średnio jeden zeszyt = 7,1, ark. wyd.
2018 – 10 zeszytów – 74 ark. wyd., średnio jeden zeszyt = 7,4 ark. wyd.
2019 – 10 zeszytów – 81 ark. wyd., średnio jeden zeszyt = 8,1 ark. wyd.

Mimo trudnej sytuacji fi nansowej w 2018 r. udało się nieznacznie zwiększyć 
objętość rocznika w wyniku bardzo dużej dyscypliny fi nansowej, a poprawa sy-
tuacji fi nansowej czasopisma w roku bieżącym pozwoliła na poszerzenie objęto-
ści poszczególnych zeszytów w sumie o 1 ark. wyd. w porównaniu z rokiem 2017.

4. Zeszyty tematyczne PorJ
Corocznie część zeszytów czasopisma miała wyraźny profi l tematyczny. Oto ich 
zróżnicowanie:
2017 – 5 zeszytów.: z. 1. – język w Biblii, Biblia w języku; z. 2. – kultura języka; 

z. 5. – historia języka – słownictwo; z. 6. – logopedia; z. 9. – semantyka.
2018 – 6 zeszytów: z. 1. – poświęcony pamięci dr K. Długosz-Kurczabowej; 

z. 2. – historia języka polskiego; z. 3. – język migowy; z. 5. – logopedia; 
z. 8. – 100 lat rozwoju polszczyzny (1918–2018); z. 9. – semantyka.

2019 – 6. zeszytów: z. 1. – dialog pokoleń – dialektologia; z. 2. – logopedia; 
z. 4. – historia języka polskiego; z. 6 – glottodydaktyka; z. 7. – mowa nie-
nawiści, przemoc w języku, manipulacja językowa; z. 9. – semantyka.

Inicjatywa zeszytów tematycznych spotkała się z dobrym odbiorem Czytelni-
ków i jest to formuła, którą Redakcja zamierza kontynuować. Można powiedzieć, 
że w zróżnicowaniu zeszytów tematycznych jest zawarty swego rodzaju „kod ge-
netyczny” PorJ.

5. Zróżnicowanie pozycji bibliografi cznych publikowanych w PorJ

LP. Rubryka
Liczba pozycji Razem

2017 2018 2019

1. Artykuły i rozprawy 60 63 65 188

2. Objaśnienia wyrazów i zwrotów 6 9 8 23

3. Gramatyki języka polskiego 9 7 7 23

4. Sprawozdania, uwagi, polemiki 5 2 2 9

5. Recenzje 17 10 18 45

6. Słowa i słówka 9 8 6 23

7. Biogramy i wspomnienia – 1 – 1

8. Listy – – 1 1

9. Recenzenci PorJ 1 1 1 3

Łącznie 107 100 107 314
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Łatwo można zauważyć, że wśród tych publikacji wyraźnie dominują artykuły 
i rozprawy, a więc pozycje oryginalne naukowo – 60%; drugie miejsce zajmują po-
zycje z zakresu upowszechniania wiedzy (rubryki: Objaśnienia wyrazów i zwrotów, 
Gramatyki języka polskiego, Słowa i słówka, Recenzje) – 36%, a publikacje czysto 
informacyjne (sprawozdania, uwagi, polemiki, biogramy i wspomnienia, listy, re-
cenzenci PorJ) stanowią zaledwie 4% tekstów, które ukazały się drukiem w PorJ. 
Dane te jednoznacznie podkreślają naukowy charakter czasopisma. Szczegó-
łowe wykazy publikacji zawierają Spisy publikacji... poszczególnych roczników.

6. Autorzy PorJ
Autorzy publikujący swe teksty w PorJ wywodzą się z kilkudziesięciu ośrodków 
naukowych (krajowych i zagranicznych) i mają zróżnicowany status naukowy, 
co przedstawia zamieszczone niżej zestawienie:
2017 – 33 prof., dr hab.; 40 dr, mgr; 20 ośr. kraj. i 2 zagr. (Czechy, Litwa).
2018 – 40 prof., dr hab.; 42 dr, mgr; 21 ośr. kraj. i 3 zagr. (Francja, Niemcy, 

Kanada).
2019 – 39 prof., dr hab.; 44 dr, mgr; 20 ośr. kraj. i 3 zagr. (Ukraina, Kanada, 

Korea Płd.).
Lista ośrodków krajowych, z których wywodzą się autorzy publikujący 

w PorJ, jest następująca: UW, UŁ, UAM, UW-M, UZiel., UŚl., UJ, UPed. Kraków, 
UWr., UMCS, UGd., UKiel., UKSW, UMK, UOp., URz., USzcz., UBydg., UBiał., 
KUL, SWPS UHum.społ., IJP PAN, IBL PAN, APS Warszawa, Uczelnia Warszaw-
ska, WSZ Płock, WSZ im. B. Prusa Warszawa, WSZ Nowy Targ – łącznie 28. Jeśli 
chodzi o ośrodki zagraniczne, to są to: Uniwersytet w Ostrawie, Uniwersytet 
Wileński, Uniwersytet Sorbona w Paryżu, Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, 
Mac Master University w Toronto, Uniwersytet w Seulu, Uniwersytet Zarządza-
nia i Biznesu w Berdiańsku – łącznie 7.

Z tych danych wynika, że PorJ jest czasopismem znanym i cenionym 
w 35 naukowych ośrodkach krajowych i zagranicznych, co potwierdza jego ogól-
nopolski i międzynarodowy obieg naukowy.

7. Rejestracje PorJ w elektronicznych bazach danych
Czasopismo jest rejestrowane na listach ERIH, IC Journal Master List, Scimago 
Institutions Rankings oraz indeksowane w bazach Scopus, CEEOL, Pol-index, 
Scholar Google, co określa jego wysoką pozycję rankingową.

8. Ministerialna punktacja PorJ
W latach 2017 i 2018, a także de facto w 1. połowie 2019 r., PorJ miał najwyż-
szą ocenę punktową za oryginalną publikację naukową = 15 pkt. wśród na-
ukowych czasopism polskojęzycznych o określonym merytorycznym profi lu 
naukowym w związku z uwzględnieniem go na tzw. liście C MNiSzW. Przeprowa-
dzona (z opóźnieniem i według nieznanych kryteriów) nowa klasyfi kacja czaso-
pism naukowych spowodowała degradację naszego czasopisma, które otrzymało 
tylko 20 pkt w sytuacji, gdy czasopisma mające dotąd taką samą punktację jak 
PorJ (tj. 15 pkt.), otrzymały pkt. 40 lub 70. Powody takiej decyzji nie są nam 
znane, a MNiSzW nie przewidziało postępowania odwoławczego. Nasze stanowi-
sko w tej kwestii dobrze oddaje petycja prezesa Zarządu Głównego TKJ, skiero-
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wana do ministra Jarosława Gowina, którą podaliśmy do publicznej wiadomości 
w z. 9/2019 PorJ. Na tę petycję – jak dotąd – brak jakiejkolwiek odpowiedzi. 
Trzeba dodać, że wystąpienia w tej sprawie skierowały do ministra J. Gowina 
również Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz Komitet Językoznaw-
stwa PAN.

9. Najbliższa przyszłość PorJ
Nasze czasopismo ma zapewnione podstawy fi nansowe w roku bieżącym i 2020 
dzięki dotacji MNiSzW. Ma również zapewnione podstawy merytoryczne dzięki 
materiałom w tece redakcyjnej (wystarczającym na zapełnienie trzech zeszy-
tów) oraz materiałom zamówionym do sześciu zeszytów tematycznych. Uważam, 
że obecny skład Redakcji jest w stanie prowadzić pismo w najbliższej kadencji 
2019–2021 z niewielkimi zmianami personalnymi i zarazem deklaruję gotowość 
kierowania pracami Redakcji w tym okresie, jeśli uzyskam stosowną nominację. 
Uzgodniony z osobami zainteresowanymi skład redakcji przedstawia się nastę-
pująco:
Kolegium Redakcyjne: prof. dr hab. Stanisław Dubisz – redaktor naczelny, 
dr hab. Jolanta Chojak, dr hab. Wanda Decyk-Zięba – zastępca redaktora na-
czelnego, dr Ewelina Kwapień, prof. dr hab. Radosław Pawelec, dr Marta Pia-
secka.
Sekretarz Redakcji: dr Milena Wojtyńska-Nowotka.
Redaktor językowy: mgr Urszula Dubisz.
Korekta: mgr Halina Maczunder.

Dalsze losy czasopisma będą zależały od decyzji Towarzystwa Kultury Ję-
zyka, polityki naukowej państwa i woli osób, które będą czasopismo prowadziły.

10. Podziękowania
W imieniu Kolegium Redakcyjnego PorJ i swoim własnym składam serdeczne 
podziękowania za współpracę i pomoc w minionej kadencji p. prof. dr. hab. Jó-
zefowi Porayskiemu-Pomście, prezesowi Zarządu Głównego TKJ, p. dr. Włodzi-
mierzowi Ulickiemu, dyrektorowi DW „Elipsa” – wydawcy PorJ oraz donatorom: 
władzom Wydziału Polonistyki UW, Instytutu Polonistyki Stosowanej UW i Fun-
dacji Języka Polskiego, a także koordynatorom projektu „Dialog pokoleń”.

Ze swej strony serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy przyczynili się 
do redagowania czasopisma oraz zapewnienia mu właściwego poziomu nauko-
wego i przychylnego odbioru.

/-/ Prof. dr hab. Stanisław Dubisz
Redaktor naczelny „Poradnika Językowego”

Warszawa, dn. 29 X 2019 r.




