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Powołanie Rady Polityki Penitencjarnej

Rada Polityki Penitencjarnej została powołana w dniu 16 grudnia 2010 roku 
przez M inistra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego. Ustawowe zadania 
Rady obejmują m.in. inicjowanie nowych kierunków oddziaływań penitencjarnych, 
ocenę bieżącej polityki penitencjarnej oraz inicjowanie i przeprowadzanie badań 
naukowych dotyczących zadań Służby Więziennej.

Członkami Rady Polityki Penitencjarnej zostali: S. Chmielewski -  sekretarz sta
nu w M inisterstw ie Sprawiedliwości (przewodniczący Rady), prof. dr hab. W. Am- 
brozik (wiceprzewodniczący Rady), ppłk. L. Olejnik (członkini prezydium Rady), 
M. Kowarski -  Stowarzyszenie „M onar” (członek prezydium Rady), B. M. Wołosik 
-  sędzia (sekretarz Rady), prof. zw. dr hab. B. Hołyst, prof. zw. dr hab. M. Fi
lar, prof. dr hab. M. Konopczyński, prof. zw. dr hab. P. Krajewski, prof. zw. dr 
hab. T. Szymanowski -  Stowarzyszenie „Patronat”, prof. dr hab. Z. Lasocik, gen. 
dr J. Pomiankiewicz, Danuta A. Przywara -  Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 
dr M. M arczak, M. Gajos -  Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa „Razem” oraz 
K. Chojecki -  dyrektor SW w Bydgoszczy.

Punktem  wyjścia do dalszych prac Rady jest przygotowana przez Służbę W ię
zienną informacja dotycząca obecnego stanu więziennictwa w Polsce.

Przeobrażenia Pedagogium

W  dniu 22 września 2010 roku M inister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał 
decyzję, na mocy której utworzono Pedagogium Wyższą Szkołę N auk Społecznych 
w W arszawie. Uczelnia uzyskała uprawnienia do kształcenia w zakresie studiów 
licencjackich i magisterskich na kierunku pedagogika oraz studiów licencjackich na 
kierunku praca socjalna w specjalnościach: pedagogika resocjalizacyjna, edukacja 
obronna i bezpieczeństwo publiczne, pedagogika kryminologiczna, pedagogika sądo- 
wo-penitencjarna, edukacja dla bezpieczeństwa, profilaktyka i prewencja kryminalna, 
logopedia z elementami resocjalizacji, praca z  dzieckiem i rodziną, opieka gerontolo- 
giczna, praca resocjalizacyjna w  środowisku otwartym. Pedagogium Wyższa Szkoła 
Nauk Społecznych jest kontynuatorką naukowego, badawczego i dydaktycznego do
robku Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej, która zaprzestała 
swojej dydaktyczno-merytorycznej działalności z dniem 1 października 2010 roku. 
Autorem naukowo-organizacyjnej koncepcji utworzonej Uczelni, podobnie jak i po
przedniego Pedagogium, jest prof. dr hab. M arek Konopczyński wraz z zespołem 
swoich najbliższych współpracowników. Istota tej koncepcji opiera się na założe
niach „twórczej resocjalizacji”, oraz sięga do dorobku istniejących w okresie mię
dzywojennym w Polsce, Zakładów Kształcenia Nauczycieli pod nazwą Pedagogia.


