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OD REDAKTORA NACZELNEGO

Szanowni Czytelnicy, 

Oddajemy do Państwa rąk kolejny numer „Krytyki Prawa”. Rozpoczynają go teksty 
na temat ochrony danych osobowych w prawie pracy. To temat bardzo aktualny. 
W następnych numerach będziemy przedstawiali kolejne artykuły z tego zakresu. 

W tym numerze prosimy też o zwrócenie szczególnej uwagi na interesujący 
tekst o praworządności w Unii Europejskiej z perspektywy Szwecji przygotowany 
przez Pana Jana Henrika Amberga, Praworządność w Unii Europejskiej – garść refleksji 
ze szwedzkiej perspektywy.

Zachęcamy też do przeczytania dwóch ważnych artykułów dotyczących prawa 
wyborczego, polskiego: autorstwa Pana prof. dr. hab. Krzysztofa Skotnickiego oraz 
ukraińskiego przygotowanego przez Panów Profesorów: Vladyslava Fedorenkę, 
Iana Bernaziuka i Volodymyra Nesterovycha. 

Poza tym publikujemy artykuły dotyczące prawa rodzinnego i opiekuńczego 
oraz kilka innych na aktualne tematy. Publikujemy też – na zasadzie wyjątku  
– w dziale „Miscellanea” – jeden tekst publicystyczny (prof. Teresy Gardockiej 
i prof. Dariusza Jagiełło), ponieważ dotyczy on ważnego problemu. Nie możemy 
zakwalifikować go do tekstów naukowych z powodów warsztatowych. 

Przykro nam, że mimo ogromnej pracy, jaką włożyliśmy wraz z autorami 
i recenzentami w podnoszenie poziomu pisma, pozostaliśmy na liście czasopism 
z 40 punktami. Gratulujemy Koleżankom i Kolegom, którzy mieli więcej szczęścia. 
Od roku jesteśmy w SCOPUS-ie, jako jedno z kilku polskich pism prawniczych. 
Niestety, nasz wysiłek nie przyniósł żadnego efektu w ocenie ministerialnej. 

Prosimy Autorów i Recenzentów o dalsze zaufanie, nadal będziemy dbali o jak 
najwyższą jakość pisma, nie zmienimy linii redakcyjnej i liczymy na to, że staranna, 
codzienna budowa prestiżu naukowego przyniesie niebawem także nam lepsze 
oceny na liście czasopism w Polsce. 

Informujemy, że ruch naukowy, jaki tworzy się od pewnego czasu wokół naszego 
czasopisma, rozwija się bardzo intensywnie, obecnie dyskusje dotyczą nie tylko 
problematyki kształcenia prawników, ale także zagadnień prawniczej komunika-
cji naukowej. 

W marcu odbędzie się otwarte spotkanie redakcyjne „Krytyki Prawa” na temat 
ujawniana konfliktu interesów w prawniczych publikacjach naukowych; w kwietniu 
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– konferencja „Prawo w obliczu pandemii. Przykład Niemiec, Szwecji i Polski” 
zainspirowana bezpośrednio artykułem z numeru 4/2020 Pani prof. Martyny 
Łaszewskiej-Hellriegel i pana dr. Christopha Hellriegela Trudne wybory – kto może 
liczyć na odpowiednią opiekę zdrowotną podczas pandemii COVID-19 w 2020 roku?

W maju włączamy się też do organizacji ogólnopolskiej konferencji ALK „Nowe 
kierunki i wyzwania w prawniczej komunikacji naukowej”. Zapraszamy na te spot-
kania. Bliższe informacje u sekretarza redakcji i na stronach internetowych ALK.

Zapraszam do lektury numeru 1/2021. 

Prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca 
Redaktor naczelny „Krytyki Prawa”




