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Sprawozdanie p.o. Redaktora Naczelnego 
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 
za okres od 27 września 2007 do 16 września 2010 

Na Walnym Zebraniu PTMSiK 27 września 
2007 roku w Szczecinie na Redaktora Naczelne-
go Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 
wybrano ponownie dr. hab. med. Jerzego Kunza. 

Skład Redakcji pozostał niezmieniony: 
– z-ca Redaktora Naczelnego dr med. 

Krzysztof Woźniak, 
– sekretarz Redakcji lek. med. Filip Bolecha-

ła (obecnie dr med.).
Nie doszło do zmiany składu Kolegium Re-

dakcyjnego. 

Redakcja Archiwum starała się, aby czasopi-
smo ukazywało się w miarę regularnie. 

Nominalnie w okresie sprawozdawczym wy-
dano 9 numerów naszego Kwartalnika:

– 4’2007, zawierający 4 prace oryginalne,  
3 poglądowe i 4 kazuistyczne,

– 1’2008, zawierający 8 prac oryginalnych 
i 1 kazuistyczną,

– 2-3’2008, zawierający 3 prace oryginalne, 
6 poglądowych, 2 kazuistyczne i 2 histo-
ryczne,

– 4’2008, zawierający 10 prac oryginalnych, 
5 poglądowych i 3 kazuistyczne,

– 1’2009, zawierający 9 prac oryginalnych, 
– 2’2009, zawierający 7 prac oryginalnych,  

4 poglądowe, 3 kazuistyczne i 1 histo-
ryczną,

– 3’2009, zawierający 9 prac oryginalnych, 
3 poglądowe i 5 kazuistycznych,

– 4’2009, zawierający 4 prace oryginalne,  
3 poglądowe i 3 kazuistyczne,

– 1’2010 (oddany do druku, a dostępny na 
stronie www.amsik.pl), zawierający 5 prac 
oryginalnych i 4 poglądowe. 

Jest to więc łącznie 111 prac: 59 oryginal-
nych, 28 poglądowych, 21 kazuistycznych i 3 
historyczne.

Rozszerzone wersje prac z bieżącego Zjazdu, 
oczywiście po ich zaakceptowaniu przez Recen-
zentów, dałyby szansę na wydanie w niedługim 
czasie numeru 2-3’2010 Archiwum, pozwalają-
cego na nadrobienie zaległości.

Na bieżąco uzupełniane są dane na na-
szej stronie www. Od około roku istnieje tam 
możliwość zakupu numerów Archiwum, efekty 
ekonomiczne może ocenić jedynie Skarbnik. 
Dla osób korzystających z wersji pdf na stronie 
www zamieszczono informację o sposobie fi-
nansowania druku Archiwum. 

Przygotowanie materiału do druku (skład 
komputerowy, korekta polska i angielska) i druk 
nadal wykonywany był przez Agencję Reklamo-
wą „Po Godzinach” w Krakowie.

Cena jednego zeszytu Archiwum, wynosząca 
20 PLN, daje obecnie szansę pokrycia kosztów 
jego druku przy sprzedaży całego nakładu. 
W przyszłym roku dodatkowe komplikacje może 
wprowadzić likwidacja stawki VAT 0%.

W dalszym ciągu nie ma chętnych do za-
mieszczenia płatnych ogłoszeń – nie powinno 
to jednak dziwić przy nakładzie i wąskim kręgu 
odbiorców pisma. 

W regulaminie ogłaszania prac został dodany 
punkt mówiący o przejmowaniu prawa autorskie-
go artykułu – z chwilą akceptacji do druku – zo-
stają one przekazane przez Autorów – Redakcji 
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii.

Należy z przykrością zwrócić uwagę na małe 
zainteresowanie medyków sądowych i przed-
stawicieli dyscyplin pokrewnych publikacjami 
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w Archiwum. Niektóre z placówek akademickich 
bardzo rzadko czy wręcz w ogóle nie nadsy-
łają prac do publikacji. Redakcja dla celów 
wewnętrznych dokonała analizy piśmiennic-
twa Autorów z tych jednostek, które zdaje się 
przeczyć mitowi o licznych publikacjach poza 
Archiwum w kraju i za granicą. W tym miejscu 
należy złożyć szczególne podziękowania Au-
torom z Bydgoszczy, Katowic, Białegostoku 
i Krakowa, bez których mogłoby dojść wręcz 
do upadku naszego pisma.

W ostatnim czasie ukazały się numery Ju-
bileuszowe, poświęcone Prof. Karolowi śliwce 
(4’2008), Prof. Jerzemu Janicy (3’2009) oraz 
Prof. Zdzisławowi Markowi (4’2009). Szczegól-
nego także rodzaju był numer 1’2009, poświę-
cony pracom badawczym dotyczącym ekshu-
mowanych zwłok gen. Władysława Sikorskiego. 
Numer ten został wydany w większym nakładzie 
(700 egz.), z kolorowymi ilustracjami. Kolejny 
numer Archiwum, 2’2009, został uzupełniony 
płytą CD, na której m.in. umieszczono archi-
walne numery Archiwum od połowy 1995 roku 
w formacie pdf. Dodanie płyty, pomimo dodat-
kowych kosztów, pozwoliło na pewną niewielką, 
relatywną oszczędność, gdyż komunikat Komisji 
Genetyki Sądowej PTMSiK zamieszczony został 
w pliku pdf – do samodzielnego, w miarę potrze-
by, wydrukowania.

W 2009 roku szatę graficzną Archiwum uzu-
pełniono o informacje z nazwą i numerem na 
grzbiecie zeszytu, dodano dane na okładce na 
temat indeksacji i punktacji.

Co do tzw. punktacji KBN, to Redakcja została 
nieco „zaskoczona” przekazanym wyłącznie 
w formie informacji na stronie www Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego wezwaniem do 
nadesłania ankiet i numerów czasopisma do 
aktualizacji listy rankingowej MNiSW. Po uzu-
pełnieniu dokumentów otrzymaliśmy 4 pkt., 
które w połowie 2010 roku zostały zwiększone 
do 6 pkt.

Wg punktacji Index Copernicus za 2009 rok 
Archiwum ma 5,26 pkt., a w poprzednich latach 
„sprawozdawczych” było to: 4,42 pkt. (2007), 
4,43 pkt. (2008).

Archiwum jest indeksowane w Index Medicus 
/ Medline. Dostęp do streszczeń z kolejnych nu-
merów w Pubmed następuje po kilku tygodniach 
od publikacji wersji drukowanej Archiwum. Do-
konane dotychczas przez sekretarza Redakcji 
Archiwum rozeznanie wskazuje niestety na to, że 
w przypadku pisma wydawanego w języku pol-
skim nie ma możliwości powiązania streszczeń 
z Pubmed z pełną internetową wersją artykułu.

Wszystkie prace są recenzowane. W każ-
dym przypadku staramy się przesłać pracę do 
recenzji osobie mającej ugruntowaną pozycję 
w jej zakresie tematycznym. Stąd też, czasami, 
musimy przypominać Autorom, że celem re-
cenzji nie jest polemika Autora z Recenzentem, 
a udoskonalenie pracy w taki sposób, aby wy-
pełniała najlepsze standardy pracy naukowej. 
Z punktu widzenia Redakcji, nasi Recenzenci 
mają w wielu przypadkach znaczny wkład 
w ostatecznej wartości publikowanych prac. 
Należy w tym miejscu złożyć Im wyrazy serdecz-
nego podziękowania. Dodatkowo szczególne 
wyrazy podziękowania chciałem złożyć dr. med. 
Erazmowi Baranowi, który nie odmawiał swoich 
rad i pomocy Redakcji od momentu wymuszo-
nego przez pogłębiającą się chorobę Redaktora 
Naczelnego przejęcia odpowiedzialności za 
redagowanie Archiwum przez zastępcę. Ostatni 
numer Archiwum, który przygotowany został do 
składu pod kierownictwem Redaktora Naczelne-
go, to numer 2-3’2008. Dr hab. med. Jerzy Kunz 
z powodu choroby nie mógł już uczestniczyć 
w edycji przygotowanego materiału.
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