
 

 

Założenia Konkursu ofert 
na wydawanie Otolaryngologii Polskiej i Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego. 

 
 
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi ogłasza konkurs ofert na 
wydawanie dwóch czasopism specjalistycznych z zakresu otorynolaryngologii, audiologii 
i foniatrii – Otolaryngologii Polskiej i Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego. 
 
Oferty proszę składać do Sekretarza ZG PTORL ChGiSz, doc. Antoniego Bruzgielewicza 
drogą mailową na adres: otolaryngology@wum.edu.pl do 30.03.2022. 
 
Informacji o czasopismach udzielać będą w trakcie trwania procedury konkursowej redaktorzy 
naczelni czasopism: Prof. Dariusz Jurkiewicz, djurkiewicz@lekarz.net 
djurkiewicz@wim.mil.pl (Otolaryngologia Polska) i Prof. Kazimierz Niemczyk, 
kniemczyk@wum.edu.pl (Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny). 
 
Komisja Konkursowa jest powołana przez ZG PTORL ChGiSz. W skład Komisji wchodzą 
członkowie ZG PTORL ChGiSz i redaktorzy naczelni czasopism. 
 
Komisja zastrzega sobie prawo do spotkania z wnioskodawcami w celu ustalenia ostatecznych 
zasad współpracy. 
Konkurs dotyczy prowadzenia obydwu czasopism przez jednego wydawcę. 
 
Poniżej zawarte są ogólne wymagania dotyczące wydawcy obydwu czasopism.  
 
I. Prowadzenie transparentnej i etycznej polityki wydawniczej - w celu prawidłowego 

rozwoju międzynarodowego czasopism i uzyskiwania wysokich ocen ewaluacyjnych w 
wykazach czasopism punktowanych, w tym uzyskanie współczynnika IF dla 
Otolaryngologii Polskiej do 2024 r. i indeksacji w Medline dla Polskiego Przeglądu 
Otorynolaryngologicznego do 2026 r. 

II. Posiadanie systemów do zarządzania procesem wydawniczym, 

- system do składania i zarządzania manuskryptami dla autorów recenzentów 
i redaktorów (dopuszcza się również Open Journal System), 

- posiadanie identyfikatora DOI (Umowa członkowska na deponowanie w Crossref 
metadanych artykułów), 

- możliwość sprawdzania tożsamości ORCID (Open Research and Contribution ID) 
w tym miejsca zatrudnienia oraz dorobku publikacyjnego autorów i recenzentów, 

- posiadanie programu antyplagiatowego, 

- zapewnienie archiwizacji długoterminowej np. repozytoriach instytucjonalnych lub 
bibliotekach naukowych, 



 

 

- regularne dostarczanie egzemplarzy obowiązkowych do uprawnionych bibliotek 
(wskazanych w Ustawie i Rozporządzeniach) BN do 5 dni od publikacji i pozostałych 
do 14 dni, 

- prowadzenie wersji elektronicznej - pliki do Repozytorium Cyfrowego BN do 5 dni 
od publikacji. 

III. Posiadanie profesjonalnych zasobów osobowych i produkcyjnych do 

- prowadzenia procesów wydawniczych, 

- wyznaczenie Redaktora prowadzącego, zarządzającego procesem wydawniczym, 

- redakcja manuskryptów (redakcja językowa w języku polskim i angielskim, korekta 
w języku polskim i angielskim), 

- prowadzenie składu, łamania, druku i obsługi prenumeraty (sprzedaż i wysyłka). 

IV. Obsługa umów licencyjnych z autorami (prawa autorskie - przesunięcie praw 
majątkowych na PTORL ChGiSz). 

V. Wydawanie wersji elektronicznej czasopism. 

VI. Prowadzenie strony internetowej czasopism w języku polskim i angielskim. 

VII. Wysyłka w odpowiednim formacie metadanych artykułów/streszczeń, słów klucz do 
baz indeksujących czasopismo 

VIII. Składanie ankiet ewaluacyjnych. 

IX. Coroczna analiza/sprawozdanie do PTORL ChGiSz, cytowań i widoczności 
czasopisma w kraju i na świecie, 

X. Prowadzenie składek członkowskich do PTORL ChGiSz wraz z opłatami 
prenumerat. 

XI. Zbilansowanie kosztów wydawania czasopism z opłat prenumeratorów i reklam. 

 


