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Szanowni Państwo. 

Jak wszyscy wiecie, do lipca 2021 funkcję redaktora naczelnego Chirurgii Narządów Ruchu Ortopedii 

Polskiej pełnił ś. p. prof. Andrzej Nowakowski, a po jego wypadku i śmierci obowiązki przejął prof. 

Tomasz Mazurek jego zastępca. Dzięki staraniom prof. Mazurka i jego współpracowników oraz 

wydawcy p. Tomasza Adamskiego (Wydawnictwo Exemplum), zapewniono ciągłość wydawniczą 

pisma, aż do nr. 1/2022 oraz uzyskano dla czasopisma punktację Ministerstwa Edukacji i Nauki – 

rzędu 20 punktów. Dzięki staraniom prof. Mazurka w tym czasie rozpoczęto proces digitalizacji 

archiwalnych numerów czasopisma w Bibliotece Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.  Za to 

wszystko chciałbym serdecznie podziękować.  

W marcu b.r.  objąłem funkcje redaktora naczelnego Chirurgii Narządów Ruchu Ortopedii Polskiej,  

Krótko przypomnę, że w latach powojennych czasopismo ukazywało się jako dwumiesięcznik. Do 

roku  2011 publikowane artykuły były cytowane w bazie danych Medline. Potem odebrano ten 

przywilej. Ze względu na spadającą liczbę nadsyłanych prac, od roku 2021 r. czasopismo zostało 

wpisane do poznańskiego rejestru sądowego jako kwartalnik i jako taki funkcjonuje obecnie.  

• Do spadku popularności czasopisma przyczyniło się wiele czynników. Jednym z nich jest 

globalizacja nauki i system punktowania oparty o Impact Factor, które spowodował odpływ 

publikacji z naszego kraju do czasopism międzynarodowych  

• Obecnie czasopismo jest dostępne w formie elektronicznej na zmodyfikowanej stronie 

internetowej www.polishorthopaedics.pl, z bezpłatnym dostępem do wszystkich numerów 

(open access).  

• Jest drukowane w ograniczonym nakładzie kilkuset egzemplarzy i w tej formie rozsyłane 

bezpłatnie do 74 znaczących ośrodków ortopedycznych w Polsce o różnej strukturze 

własnościowej.   
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• Jest otwarte na przyjmowanie prac z szerokim spektrum tematów związanych z narządem 

ruchu. Prace są publikowane w języku angielskim, co umożliwia dotarcie do czytelników z 

całego świata. 

• Czasopismo jest całkowite finansowane przez właściciela, którym niezmiennie od 1928 roku 

jest PTOiTr. 

• Redaktor Naczelny i Komitet Redakcyjny (Editorial Board) pracują pro bono. 

Poniżej chciałbym przedstawić to, co udało się zrobić w ostatnim półroczu i podkreślić, że za 

wszystkie zmiany organizacyjne oraz projekty biorę osobistą odpowiedzialność, ale jest to moim 

zdaniem jedyna droga do podniesienia rangi czasopisma. 

1. Przeorganizowałem stary Komitet Redakcyjny likwidując jego nazwę oraz zlikwidowałem 

całkowicie Komitet Naukowy. Pierwszy z nich nie odpowiadał współczesnym strukturom 

obowiązującym w czasopismach międzynarodowych. Ten drugi był przepełniony trudną do 

weryfikacji liczbą osób, które nie brały udziału w procesie recenzji.  

2. Powołałem nowy Editorial Board, który składa się z kolegów o uznanym dorobku naukowym 

zweryfikowanym w bazie Medline. Każdy z członków Boardu został do niego przeze mnie 

osobiście zaproszony telefonicznie lub emailem. 

3. Pragnę podkreślić, że od tej chwili Editorial Board nie jest ciałem reprezentacyjnym, ale 

stanowi grupę aktywnych recenzentów. 

4. Editorial Board nie jest strukturą zamkniętą i są do niego stopniowo zapraszani koleżanki i 

koledzy o znaczącym dorobku naukowym i umiejętnościach praktycznych w danej dyscyplinie. 

5. Wraz z wydawcą unowocześniliśmy szatę graficzną czasopisma – dostosowując ją do 

obowiązujących na świecie standardów (m. in. zmiana grafiki, informacja o punktacji MEiN, 

możliwości szukania czasopisma w bazach danych, ale również dodatkowe informacje przy 

każdej pracy typu: level of evidence, czy ORCID, (Open Researcher and Contributor ID) przy 

każdym z autorów. 

6. Postanowiłem zróżnicować numery wydawane online i w wersji papierowej, aby w tej drugiej 

zamieszczać streszczenia zjazdowe. W taki sposób ukazały się numery 2/2022 – zawierający 

streszczenia ze ostatniego zjazdu Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr w Lublinie i obecny nr 

3/2022 zawierający streszczenia obecnego zjazdu PTOiTr. Będzie to służyło dobrze pojętej 

reklamie czasopisma, które trafi w wersji drukowanej do uczestników zjazdu.  

7. Zachęcam przy okazji do drukowania odpłatnie streszczeń zjazdowych przez inne krajowe 

towarzystwa ortopedyczne, które identyfikują się z PTOiTr i są akceptowane przez PTOiTr. 

8. Tytułem próby wprowadziłem na okładkę drukowanego czasopisma pierwsze reklamy. W 

czasach trudnych ekonomicznie jest to próba odchudzenia wydatków ponoszonych przez 

PTOiTr na czasopismo. 



9. Obecnie redakcja pracuje nad wzorcem procedury komunikacji z recenzentami i arkusza 

recenzyjnego. 

10. Redakcja wraz z wydawcą jest na etapie korespondencji z Ministerstwem Edukacji i Nauki 

starając się o przyznanie czasopismu większej punktacji. 

11. Na wniosek redakcji i wydawcy PTOiTr podpisało kontrakt z firmą Index Copernicus, która 

podejmie starania o wprowadzenie czasopisma do baz indeksujących (Scopus, Web Science 

oraz Medline, a docelowo Impact Factor). 

Do powyższych informacji chciałbym dodać postulat, który przekazałem do Zarządu   PTOiTr, aby na 

nowo zdefiniować sposób powoływania redaktora naczelnego przez organ właścicielski,. Stosowne 

propozycje zmiany statutu przesłałem na ręce prof. Tomasza Mazurka. 

Kończąc chciałbym podkreślić, że jesteśmy dużym europejskim krajem o znaczącym dorobku w 

dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w którym jest miejsce na narodowe czasopismo 

otwarte na świat. Historia zobowiązuje zarówno redakcję jak i członków PTOiTr nie tylko do 

utrzymania pisma na rynku wydawniczym, ale do systematycznego podnoszenia jego poziomu. Stąd 

apel o nadsyłanie prac, bo tylko one będą decydowały o poziomie Chirurgii Narządów Ruchu 

Ortopedii Polskiej. 

Na zakończenie pragnę podziękować, tym, którzy funkcjonowali w starym Komitecie Redakcyjnym, a 

których wysiłek przyczynił się do funkcjonowania czasopisma na rynku, a jednocześnie przeprosić 

tych, których mogły urazić radykalne decyzje mające na celu uzdrowienie czasopisma. Liczę na 

zrozumienie. Dziękuję również obecnym współpracownikom i recenzentom. 

Sprawozdanie finansowe dotyczące wydatków poniesionych na czasopismo przez PTOiTr znajdzie się 

zapewne w sprawozdaniu skarbnika. 
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