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OD REDAKTORA NACZELNEGO

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy i Autorzy,

Rok 2020 rozpoczynamy numerem dotyczącym bardzo aktualnych zagadnień 
prawa podatkowego oraz pierwszym ze zgłoszonych artykułów rozpoczynających 
zapowiadany jesienią 2019 r. temat „Przemiany prawne, społeczne i polityczne 
w Europie Środkowej i Wschodniej 1989–2004”. Kolejne związane z tą problema-
tyką teksty będą się ukazywały w następnych numerach. Przemiany w Europie 
Środkowej i Wschodniej po upadku bloku wschodniego bardzo mocno wpłynęły 
na czasy, w których żyjemy, na rozumienie prawa, sprawiedliwości, demokracji czy 
rządów prawa. Były one o tyle istotne, że wraz ze zmianami wynikającymi ze wstą-
pienia Polski oraz innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej do Unii Euro-
pejskiej nie tylko kształtowały obecną kulturę prawną, ale także doprowadziły do 
wielu wyzwań, przed którymi stoimy obecnie. Jak się okazuje, trudno wyznaczyć 
w tym zakresie czytelną granicę czasową, mamy bowiem do czynienia z pewnym 
continuum, które wciąż podlega ewolucji. Dostrzegliśmy więc potrzebę rozszerzenia 
ram tej problematyki o procesy zachodzące zarówno ostatnich latach, jak i gwał-
townych przeobrażeń w czasach wielkiej epidemii, jaka spadła na świat dziś. Wobec 
tego zrezygnowaliśmy z granicy roku 2004.

Wybuch globalnej epidemii COVID-19 w 2020 r. pokazuje, że nagle stanęliśmy 
przed nowymi gigantycznymi wyzwaniami poznawczymi: organizacyjnymi, praw-
nymi, gospodarczymi i społecznymi, ich rozwiązanie wymaga wielu lat. I raz jesz-
cze okazało się, że zmiany wcale nie muszą być ewolucyjne.

Numer 2/2020 będzie kontynuacją problematyki tomu 2/2018 „Szkolnictwo 
wyższe i studia prawnicze”, ponieważ temat ten wzbudził duże zainteresowanie. 
Numer 2/2018 i numer 2/2020 mają związek z powołaniem w ALK Prawniczego 
Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego. Stworzyli je naukowcy z wielu ośrod-
ków w Polsce. Centrum rozpoczęło prace na temat jakości kształcenia prawników 
i numer 2/2020 będzie zawierał m.in. niektóre wstępne wyniki analiz Centrum.  
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Wszystkie teksty zostały złożone do druku i były zrecenzowane przed wybuchem 
epidemii koronawirusa w Polsce. 

Szkoły wyższe w ciągu dwóch tygodni marca 2020 roku zmieniły się nie do 
po znania w uczelnie online, a studia prawnicze w studia online. Będziemy o tych 
doświadczeniach pisać w kolejnych numerach.

Numer 3/2020 będzie dotyczył relacji prawo–polityka, a numer 4/2020 – funkcji 
prawa. Teksty do numeru 3 i 4 są już w ostatniej fazie przygotowywania, jest 
możliwe, że Autorzy podzielą się w nich pierwszymi ustaleniami z czasu wirusowej 
apokalipsy. 

Oczywiście w dziale „Teksty różne” publikujemy nadal artykuły na inne ważne 
tematy. Zapraszamy zwłaszcza do przygotowywania tekstów w języku angielskim. 

Prosimy też Autorów o zajrzenie do instrukcji i formularza recenzji, bo zostały 
od tego roku zmienione. Liczymy na przysyłanie tekstów opatrzonych w wymagane 
dane.

Zapraszamy Autorów z Polski i z całego świata. 
Dziękujemy wszystkim Recenzentom, którzy wnikliwie czytają i opiniują teksty.
Życząc najserdeczniej zdrowia, zapraszam do lektury. 

Jolanta Jabłońska-Bonca 
Redaktor naczelny




