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Od redakcji

Szanowni Państwo,

w  ostatnich dwóch latach w  głównej 

mierze skupialiśmy się na  analizie prze-

pisów związanych ze stosowaniem prawa 

zatrudnienia w  trakcie pandemii korona-

wirusa (o  czym zresztą traktuje również 

jeden z  artykułów zawarty w  bieżącym 

numerze MoPr). Tymczasem od  lutego 

br. główną osią naszych zainteresowań 

stała się wojna w  Ukrainie, z  którą rów-

nież wiążą się istotne zmiany na  rynku 

pracy. W tym kontekście najwięcej mówi 

się na  temat ułatwień w  zatrudnianiu 

obywateli Ukrainy, natomiast niezbyt 

dużo o  zmianach w  prawie dotyczących 

zatrudniania obywateli polskich, które 

zostały wprowadzone na  mocy ustawy 

z  11.3.2022  r. o  obronie Ojczyzny. Po-

nieważ wiedza na  ten temat jest bardzo 

ograniczona, a  przepisy te  mogą poten-

cjalnie dotknąć wielu pracodawców, za-

praszam Państwa do  lektury niezwykle 

interesującego artykułu prof. K.W. Barana, 

który omawia wpływ tej ustawy na ochro-

nę trwałości stosunku pracy osób powoła-

nych do służby wojskowej. 

Pozostaję z wyrazami szacunku.

dr hab. prof. UW Krzysztof Walczak

Wykaz czasopism naukowych: Monitor Prawa Pracy – 40 punktów.
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