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Szanowny Pan
Przemysław Czarnek
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ul. Hoża 20
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Pismo w sprawie liczby punktów przyznanych
„Poradnikowi Językowemu”
(dyscyplina językoznawstwo)

Szanowny Panie Ministrze,

w imieniu Towarzystwa Kultury Języka i Redakcji „Poradnika Językowego” kierujemy do Pana 
Ministra prośbę o zweryfi kowanie liczby punktów przyznanych czasopismu „Poradnik Języ-
kowy”. W opublikowanym Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z 21 grudnia 2021 r. cza-
sopismu przypisano 40 punktów (poz. 25633). Decyzję o punktacji uważamy za krzywdzącą 
dla czasopisma z następujących powodów:
1) „Poradnik Językowy” ma ugruntowaną pozycję naukową, jest czasopismem znanym 

i szanowanym. Swoją pozycję zawdzięcza z jednej strony autorom – wybitnym języko-
znawcom, z drugiej zaś – staraniom kolejnych redaktorów o utrzymanie wysokiego po-
ziomu czasopisma. Autorami tekstów są przedstawiciele naukowych ośrodków polskich 
(np. PAN, UJ, KUL, UKSW, UMCS, UAM, UG, UwB, UŚ, UJK, UKW) i ośrodków zagranicz-
nych (m. in. z Brazylii, Francji, Ukrainy). Redaktorami naczelnymi czasopisma byli: Witold 
Doroszewski, Mieczysław Szymczak, Danuta Bu  ler, Halina Satkiewicz, Stanisław Dubisz, 
obecnie – Wanda Decyk-Zięba.
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 2) W czasopiśmie publikowane są przede wszystkim artykuły z zakresu językoznawstwa 
polonistycznego. Dopełniają je jednak prace z zakresu językoznawstwa ogólnego, slawi-
stycznego, logopedii lingwistycznej, glo  odydaktyki. Prezentujemy wyniki najnowszych 
badań prowadzonych przez naukowców z różnych uczelni krajowych: np. w roku 2022 
zeszyty tematyczne poświęciliśmy polskiemu językowi migowemu (z. 3.) i prostej polsz-
czyźnie (z. 8.).

 3) „Poradnik Językowy” stanowi pla  ormę wymiany myśli naukowej pomiędzy krajami 
Europy Środkowej (szczególnie Ukrainy, Litwy, Białorusi), promocji języka polskiego 
oraz osiągnięć polonistycznego językoznawstwa, literaturoznawstwa i glo  odydaktyki 
w ukraińskim środowisku akademickim (z. 1. i 10./2022).

 4) Publikujemy 80–90 pozycji bibliografi cznych rocznie, w tym: około 60 artykułów na-
ukowych. Dodatkowo zamieszczamy też publikacje informacyjne, przeglądowe, ese-
istyczne.

 5) Przestrzegamy obowiązujących standardów etycznych wydawania czasopism (po-
dwójne, anonimowe recenzje, brak konfl iktu interesów pomiędzy autorem a recenzen-
tami).

 6) Zasięg czasopisma jest międzynarodowy: spisy treści i streszczenia artykułów nauko-
wych publikujemy w języku angielskim. Artykuły po publikacji udostępniamy w formacie 
pdf na stronie h  p://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl/numery/numery.php, roczniki 
archiwalne (lata 1901–2012) są dostępne na stronie h  ps://poradnik-jezykowy.uw.edu.
pl/. Wersją podstawową czasopisma jest wersja papierowa, dzięki czemu czasopismo 
trafi a również do osób przyzwyczajonych do formy tradycyjnej.

 7) „Poradnik Językowy” jest notowany na listach ERIH, IC Journal Master List oraz indekso-
wany w bazach: Scopus, CEEOL, CEJSH, Pol-index, Scholar Google, EBSCO.

 8) Kolegium Redakcyjne czasopisma tworzą językoznawcy reprezentujący Uniwersy-
tet Warszawski. Są wśród nich zarówno znani i cenieni badacze, jak i młodzi adepci 
nauki.

 9) Do Rady Redakcyjnej należą wybitni językoznawcy – poloniści i slawiści – z różnych 
ośrodków akademickich w Polsce i za granicą (z Francji, Rosji, Niemiec, Litwy, Słowacji, 
Białorusi i Ukrainy).

10) Dokładamy wszelkich starań, aby przystosować czasopismo do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnościami.

11) Od października 2022 roku czasopismo jest afi liowane przy Wydziale Polonistyki Uni-
wersytetu Warszawskiego, przez co w jeszcze większym stopniu stanowi pla  ormę wy-
miany myśli między środowiskiem akademickim a szeroko pojmowanym środowiskiem 
polonistycznym.
„Poradnik Językowy” jest organem Towarzystwa Kultury Języka. Jest to stowarzyszenie, 

którego cele statutowe stanowią: popularyzacja wiedzy o języku polskim i kulturze języka 
polskiego oraz współprowadzenie badań naukowych i upowszechnianie ich wyników. 

„Poradnik Językowy” jest jednym z najstarszych czasopism językoznawczych w Polsce. 
Został założony jeszcze w okresie zaborów (1901 r.) w Krakowie i odtąd niemal bez przerwy 
przez 121 lat służy nauce polskiej, polskim językoznawcom i polskiemu językoznawstwu. Od 
roku 1932 związany jest z warszawskim środowiskiem naukowym.
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Pod każdym względem „Poradnik Językowy” jako czasopismo naukowe (dyscyplina ję-
zykoznawstwo) ma podobną rangę jak czasopisma, które otrzymały 100 i 70 punktów. Po-
nieważ dorównuje im pod względem zawartości, roli i miejsca w nauce polskiej, powinno to 
znaleźć odzwierciedlenie w punktacji.

Będziemy zobowiązani za pozytywne rozpatrzenie naszego odwołania w sprawie liczby 
punktów przyznanych „Poradnikowi Językowemu”.

Z wyrazami szacunku

 Redaktor naczelny „Poradnika Językowego” Prezes Towarzystwa Kultury Języka

 /dr hab., prof. UW  /dr hab., prof. UW 
 Wanda Decyk-Zięba/  Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska/




