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Od Redakcji
„Przegląd Więziennictwa Polskiego” powołany do życia w 1925 r. jako
wydawnictwo Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników
Więziennych Rzeczypospolitej Polskiej, z przerwami edycji w czasie
wojny, okupacji i PRL, wznowiony w niepodległej Polsce w 1991 r.,
a od 2019 r. ukazujący się jako „The Prison Systems Review”, jest jedynym
polskojęzycznym periodykiem naukowym poświęconym zagadnieniom
kryminologicznym i penitencjarnym w Polsce, jak i na świecie.
Czasopismo już przez trzy dekady niepodległej Rzeczpospolitej
(1991-2020) publikuje wyniki oryginalnych badań, wnosząc istotny wkład
w rozwój tych dyscyplin naukowych, które obszarem swych dociekań
obejmują zagadnienia dotyczące nauk prawnych, społecznych i humanistycznych z zakresu kryminologii, pedagogiki, psychologii, socjologii,
nauk o bezpieczeństwie, nauk o zarządzaniu i historii, dotyczące między innymi przestępczości, polityki karnej, systemów penitencjarnych
i opieki postpenitencjarnej, czy profilaktyki zachowań ryzykownych.
Pismo wypełnia ważną rolę, inicjując dyskurs na temat reformy prawa
karnego, prawa karnego wykonawczego oraz innych przepisów dotyczących funkcjonowania systemu penitencjarnego i wykonywania kary
pozbawienia wolności. Kwartalnik przyczynia się do rozwoju potencjału
i kompetencji funkcjonariuszy oraz pracowników więziennictwa, jak
również sędziów, kuratorów, pracowników socjalnych i reprezentantów
innych profesji funkcjonujących w systemie karnym w Polsce. „The Prison
Systems Review” stanowi wsparcie środowisk naukowych dla systemów
penitencjarnych, a dzięki polityce otwartego dostępu upowszechnia wiedzę, oddziałując opiniotwórczo w kraju i za granicą, wspierając działania
reformatorskie i rozwój systemów penitencjarnych.
Potencjał czasopisma, oparty na silnych filarach i spójnej strategii
rozwoju, tworzony jest we współpracy z Radą Naukową o międzynarodowym składzie. To pozwala mieć nadzieję na czynny udział również polskich środowisk naukowych na budowanie i rozwój naukowych podstaw
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funkcjonowania europejskich i pozaeuropejskich systemów penitencjarnych. Poziom edytorski i wydawniczy zapewnia zespół redakcyjny
naszego wydawnictwa, który tworzą doświadczeni redaktorzy naukowi,
recenzenci, korektorzy oraz wydawcy.
W ostatnich latach przeprowadzone zostały głębokie zmiany w zakresie wprowadzenia praktyk edytorskich, etycznych, recenzenckich i wydawniczych, w czym znaczna zasługa ppłk. dr. Piotra Łapińskiego, pełniącego funkcję Redaktora Naczelnego kwartalnika w latach 2017-2021.
Wysiłek wszystkich gremiów, zaangażowanie autorów publikacji oraz
życzliwość środowiskowa wpłynęły na systematyczne podnoszenie poziomu naukowego czasopisma oraz znaczące umiędzynarodowienie.
Od października 2018 r. wydawcą kwartalnika (początkowo jeszcze jako
„Przeglądu Więziennictwa Polskiego”) jest Wyższa Szkoła Kryminologii
i Penitencjarystyki w Warszawie, a kluczową rolę w jego funkcjonowaniu
pełni utworzone w uczelni Wydawnictwo WSKiP w Warszawie.
Przyjęta została wielowymiarowa strategia rozwoju pisma. Za najistotniejsze działania uznano podniesienie jakości publikacji (m.in. poprzez
zastosowanie zasady podwójnych recenzji) oraz wzmocnienie jego umiędzynarodowienia (znaczny udział w Radzie Naukowej uznanych osób
z zagranicy, pozyskiwanie publikacji zagranicznych autorów, nawiązanie
współpracy z zagranicznymi recenzentami, rejestrację periodyku pod
nazwą „The Prison Systems Review”, stworzenie anglojęzycznej strony).
Kolejne założenia strategii to zwiększenie zasięgu czasopisma dzięki unowocześnieniu procesu edytorskiego, recenzenckiego, wydawniczego oraz
komunikacji z czasopismem, a także wdrożenie elektronicznej platformy
edytorsko-wydawniczej, digitalizacji wydań z ostatnich pięciu lat i szerokie upowszechnianie publikowanych prac (z zastosowaniem otwartej
formuły dostępu open access, wykorzystanie mediów społecznościowych
do promocji czasopisma, współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i akademickimi), co w dobie współczesnej jest warunkiem sine qua
non w oddziaływaniu środowiskowym periodyku, a pośrednio przyczynia
się do osiągania wyższego wskaźnika cytowalności.
W funkcjonowanie kwartalnika zaangażowani są profesjonaliści różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, a także osoby o umiejętnościach
redakcyjnych, edytorskich oraz informatycznych. To zespół będący połączeniem doświadczenia z młodością, wiedzą i nowoczesnością. Jest
to również symbol historycznej więzi tradycji II Rzeczpospolitej z wyzwaniami współczesnej polskiej państwowości. Liczymy w dalszym ciągu
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na wsparcie i zaangażowanie zespołu czasopisma przez Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.
Potwierdzeniem coraz większych możliwości i rosnącego prestiżu periodyku jest chociażby fakt, iż uczelnia, która jest wydawcą kwartalnika,
przewodniczy w bieżącym roku międzynarodowej organizacji European
Penitentiary Training Academies Network (EPTA), podmiotu utworzonego przez Komisję Europejską, zrzeszającego przedstawicieli europejskich akademii szkolenia personelu penitencjarnego, współpracujących
m.in. w obszarze działalności naukowej, wspierając wymianę skutecznych
metod i dobrych praktyk w Europie.
Zachęcamy krajowych i zagranicznych autorów do publikowania artykułów, wyników swoich badań, ekspertyz, dzięki czemu będziemy mogli
systematycznie zwiększać zasięg, rozpoznawalność i podnosić prestiż
czasopisma. Nasz wspólny wysiłek przyczyni się do zajęcia zasłużonego
i trwałego miejsca wśród czasopism naukowych o wysokim poziomie
merytorycznym oraz zapewni dalszy jego rozwój oraz promocję dokonań
na arenie międzynarodowej.
Mamy również nadzieję, iż zdołamy w sposób właściwy i godny przygotować czasopismo do obchodów setnej rocznicy jego powstania, przypadającej w roku 2025.

Jacek Pomiankiewicz
Redaktor Naczelny
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