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• Books and contributions in books:
Baran mariusz, Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe [Apply-

ing ex officio of european Union law by national courts], Wolters Kluwer, Warsza-
wa: 2014, pp. 540 

Barcik Jacek, Dyplomacja w systemie bezpieczeństwa narodowego [Diplomacy in the na-
tional system of security], Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza 
Kościuszki, Wrocław: 2014, pp. 191 

Barcik Jacek, Tomasz Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne [Public international 
law], 2nd ed., C.h. Beck, Warszawa: 2014, pp. XIX + 625

Barcik Jacek, Aleksandra Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej [european Union Law], 
C.h. Beck, Warszawa: 2014, pp. XXXIII + 755

Becla Agnieszka, Stanisław Czaja, Tomasz Poskrobko, Międzynarodowa ochrona środo
wiska [International protection of environment], Uniwersytet ekonomiczny, Wroc-
ław: 2014, pp. 240

Bychawska-Siniarska Dominika, Dorota głowacka (eds.), Wirtualne media – realne 
problemy. Materiały konferencyjne (Lublin, 15.04.2014 r.) [virtual media – real prob-
lems. Conference materials (Lublin 15.04.2014)], helsińska Fundacja Praw Czło-
wieka, Warszawa: 2014, pp. 216 (selected chapters):
•  Bychawska-Siniarska Dominika, Internet w orzecznictwie Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka [Internet in the jurisprudence of the european Court of human 
rights] (pp. 15-28)

•  Zawadzka Natalia, Internet i prawa podstawowe w orzecznictwie Trybunału Sprawied
liwości Unii Europejskiej [Internet and fundamental freedoms in the jurisprudence 
of the Court of Justice of the european Union] (pp. 29-48)

•  Kamiński Ireneusz C., Czy można zniknąć z Google’a? Orzeczenie Trybunału Spra
wiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Google Spain SL i Google Inc. przeciwko 
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) i Mario Costeja González (C
131/12) [Can one disappear from google? Judgement of the Court of Justice of 
the european Union in google Spain SL and google Inc. v. Agencia española 
de Protección de Datos (AePD) and mario Costeja gonzález (C-131/12)] (pp. 
51-66)

•  głowacka Dorota, Zniesławiające publikacje prasowe dostępne w sieci. Ochrona archi
wów internetowych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów 
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polskich [Libels in internet. Protection of internet achives in the jurisprudence of 
the european Court of human rights] (pp. 67-76)

•  Zieliński marcin Z., Obowiązki kontrolne administratorów internetowych forów dys
kusyjnych w kontekście realizacji celów wynikających z Dyrektywy 2000/31/WE o 
handlu elektronicznym [Control obligations of administrators of interenet dicus-
sion fora in the context of implementation of the objectives of Directive 2000/31/
eC on electronic commerce] (pp. 77-106)

Cenda-miedzińska Klaudia (ed.), International Instruments Relevant to the Security and 
Protection of Children: The choice of source texts. vol. 1. Treaties and Protocols Rules, 
Guidelines, Guiding Principles, Scriptum, Cracow: 2014, pp. 378

Cenda-miedzińska Klaudia (ed.), International Instruments Relevant to the Security and 
Protection of Children: The Choice of source texts. vol. 2. Declarations, Recommenda
tions, Resolutions, Scriptum, Cracow: 2014, pp. 378

Cichy Andrzej, Cezary Szyjko, Bezpieczeństwo międzynarodowe w teorii i praktyce. Wy
brane aspekty prawnoorganizacyjne [International security in theory and practice. 
Selected legal and organizational issues], AON, Warszawa: 2014, pp. 244

Czaplińska Anna, Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych jako element uniwer
salnego systemu odpowiedzialności międzynarodowoprawnej [responsibility of inter-
national organizations as an element of universal system of legal responsibility], 
Uniwersytet Łódzki, Łódź: 2014, pp. 324

Czapliński Władysław, Anna Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagad
nienia systemowe [Public international law. Systemic issues], 3rd ed., C.h. Beck, 
Warszawa: 2014, pp. XXvII + 983

Czepek Jakub, Zobowiązania pozytywne państwa w sferze praw człowieka pierwszej genera
cji na tle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka [Positive obligation of states with re-
spect to human rights of the first generation in the light of the european Convention 
on human rights], Uniwersytet Warmińsko-mazurski, Olsztyn: 2014, pp. 263

Czubik Paweł, Wojciech Burek (eds.), Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsu
larnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej) [Selected issues 
of contemporary consular law (from the perspective of domestic and international 
law and practice)], Instytut multimedialny, Kraków: 2014, pp. 307:
•  Szarek-Zwijacz Anna, Geneza i przebieg prac nad Konwencją wiedeńską o stosunkach 

konsularnych z 1963 roku [genesis and negotiation process of the 1963 vienna 
Convention on diplomatic relations] (pp. 13-30)

•  Kamiński Tomasz, Swoboda porozumiewania się urzędu konsularnego określona w art. 
35 Konwencji wiedeńskiej z 1963 roku w świetle prac przygotowawczych KPM ONZ 
[Freedom of communication of a consular post provided by Art. 35 of the vienna 
Convention of 1963 in the light of preparatory work of the ILC] (pp. 31-47)

•  Kałduński marcin, Klauzula największego uprzywilejowania w prawie konsularnym 
[The most favoured treatment principle in consular law] (pp. 48-59)

•  Zdebski Andrzej, Praktyczne aspekty sprawowania funkcji konsula honorowego w 
państwie przyjmującym a Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych [Practical 
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aspects of performing a function of honorary consul in a host state and the vienna 
Convention on diplomatic relations] (pp. 63-69)

•  Trafas Tomasz, Funkcja konsula honorowego w świetle polskich uregulowań – dy
lematy teorii i praktyki [Functions of honorary consul in the light of Polish law 
– dilemmas of theory and practice] (pp. 70-83)

•  Strzałka Krzysztof, Rozwój instytucji konsula honorowego w praktyce dyplomatycznej 
Włoch [Development of of an institution of a honorary consul in the Italian diplo-
matic practice] (pp. 84-103)

•  Cybula Piotr, Funkcje konsula w sprawach spadkowych [Functions of a consul in 
inheritance cases] (pp. 107-125)

•  Kaleta marcin, Dopuszczalność notarialnego poświadczenia podpisu na dokumencie 
przez konsula RP [Permissibility of notarial certification of signature on a docu-
ment by a Polish consul] (pp. 126-138)

•  raoof Ziyad, Specyfika działalności zagranicznych przedstawicielstw Rządu Regional
nego Kurdystanu [Specificity of activities of foreign representatives of the regional 
government of Kurdistan] (pp. 141-147)

•  Koźbiał Krzysztof, Stosunki konsularne mikropaństw na przykładzie Liechtensteinu 
[Consular relations of microstates on the example of Liechtenstein] (pp. 150-160)

•  Łakota-micker małgorzata, Praktyka i funkcje Konsula Rzeczypospolitej Polskiej na 
terytorium Czarnogóry [Practice and functions of a Polish consul in montenegro] 
(pp. 161-171)

•  Burek Wojciech, Czynności konsularne na rzecz uchodźcy w świetle Europejskiej kon
wencji o funkcjach konsularnych [Consular services for a refugee in the light of the 
european Convention on consular functions] (pp. 192-204)

•  Kuc Oktawian, Środki prawne przysługujące jednostkom z tytułu naruszenia art. 36 
Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych w orzecznictwie Międzynarodowego 
Trybunału Sprawiedliwości oraz sądów krajowych [Legal means available for individu-
als for violation of art. 36 of the vienna Convention on consular relations in the juris-
prudence of the International Court of Justice and national courts] (pp. 205-216)

•  Bach-golecka Dobrochna, Civis europeus sum: uwagi na temat europejskiej opieki 
konsularnej [Civis europeus sum: some remarks on european consular protection] 
(pp. 217-226)

•  markiewicz-Stanny Joanna, Pomoc konsularna w kontekście standardów prawa do 
wolności i bezpieczeństwa osobistego [Consular assistance and standards of the right 
to freedom and security] (pp. 227-245)

•  Umińska-Woroniecka Anna, Pomoc konsularna w świetle Strategii Konsularnych 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w latach 20042013 
[Consular assistance in the light of the Consular Strategy of the United Kigdom of 
great Britain and Northern Ireland 2004-2013] (pp. 246-260)

•  Śliwa robert, Pomoc konsula w zdarzeniu zdrowotnym – „mity medialne” a rzeczy
wistość prawna [Consular assistance in health events – “media myths” and a legal 
reality] (pp. 261-267)
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•  Wrońska Iwona, Specyfika pojęcia „przynależność do Narodu Polskiego” w stosunkach 
międzynarodowych – uwagi na tle realizacji ustawy o Karcie Polaka przez polskie 
służby konsularne [Specificity of the notion “belonging to the Polish nation” in in-
ternational relations – some comments on the implementation of the Act on Pole’s 
card by the Polish consular corps] (pp. 268-282)

•  Czubik Paweł, Międzynarodowe i krajowe prawo konsularne – refleksja w 50lecie 
kodyfikacji wiedeńskiej dotycząca stanu badań dziedziny w ostatnich latach w Polsce 
[International and national consular law – some reflections on the state of research 
in Poland at the 50th anniversary of vienna codification] (pp. 285-295)

Dobrowolski marek, Zasada suwerenności narodu w warunkach integracji Polski z Unią 
Europejską [Principle of national sovereignty and integration of Poland with the 
european Union], KUL, Lublin: 2014, pp. 335

Domagała Arkadiusz, Interwencjonizm humanitarny NATO [NATO humanitarian 
interventionism of the NATO], Oficyna Wydawnicza edward mitek, Bydgoszcz: 
2014, pp. 203

Domańska monika, Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe [Implementa-
tion of european directives by national courts], Wolters Kluwer, Warszawa: 2014, 
pp. 401 

Dróżdż Dominika, Interwencje humanitarne a suwerenność państwa. Realizowanie utopii 
– usprawiedliwienie użycia siły zbrojnej poprzez prowadzenie interwencji humanitar
nych [humanitarian interventions and state sovereignty. realizing utopia or justify-
ing use of armed forces as a humanitarian intervention], Społeczna Akademia Nauk, 
Łódź: 2014, pp. 148

Dróżdż Dominika, Responsibility for aggression: The crime of aggression. Conference in 
Campala, before and after, Społeczna Akademia Nauk, Łódź: 2014, pp. 129 

Dybczyński Andrzej, Sojusze międzynarodowe [International alliances], Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa: 2014, pp. 341 

Faracik Beata (ed.), Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka. Wdrażanie dokumen
tu ramowego ONZ „Chronić, szanować i naprawiać” [guidelines on business and 
human rights. Implementation of the UN framework document “Protect, respect 
and remedy”], Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Częstochowa: 2014,  
pp. 48 

Feluś małgorzata, mateusz Łagowski, Adam machay (eds.), Współczesna rachunkowość 
w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych. Publikacja pokonferencyjna [mo-
dern accountancy in the light of national and international regulations. Conference 
proceedings], Uniwersytet ekonomiczny, Kraków: 2014, pp. 186

glen Andrzej, Terroryzm lotniczy. Istota zjawiska, organizacja przeciwdziałania [Air ter-
rorism. The essence of the phenomenon and counteracting measures], AON, War-
szawa: 2014, pp. 149

gliszczyńska-grabias Aleksandra, Przeciwdziałanie antysemityzmowi. Instrumenty prawa 
międzynarodowego [Counteracting anti-semitism. International law instruments], 
Wolters Kluwer, Warszawa: 2014, pp. 613
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góralczyk Bogdan (ed.), Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osob
no? [The european Union as an actor on the global stage. Together or separately?], 
Uniwersytet Warszawski, Warszawa: 2014, pp. 191

górka maciej, Zasada wzajemnego uznawania w prawie Unii Europejskiej [Principle 
of mutual recognition in european Union law], C.h. Beck, Warszawa: 2014, pp. 
LXvII + 342

gruszczyński Krzysztof J., Cezary T. Szyjko, Immunitet jurysdykcyjny państwa w prawie 
międzynarodowym publicznym. Aktualne zagadnienia teoretycznopraktyczne. T. 1. Ana
liza kazusów krajowych i międzynarodowych. T. 2. Wyzwania, wyjątki i tendencje przy
znania w XXI w. [State immunity in public international law. Current theoretical and 
practical issues. vol. 1. Analysis of the national and international cases. vol. 2. Chal-
lenges, exceptions and tendencies in 21st century], AON, Warszawa: 2014, pp. 224

hołda Joanna, Zbigniew hołda, Dorota Ostrowska, Julita A. rybczyńska, Prawa czło
wieka. Zarys wykładu [human rights. Outline of the lecture], 4th ed., Wolters Klu-
wer, Warszawa: 2014, pp. 159

Jaskiernia Jerzy (ed.), Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe 
wyzwania – nowe rozwiązania. T. 1 [Universal and regional dimension of human 
rights protection. New challenges – new solutions. vol. 1], Wydawnictwo Sejmowe, 
Warszawa: 2014, pp. 848 (selected chapters):
•  Bárány eduard, Changing Roles of Human Rights (pp. 15-18)
•  grabowska genowefa, Wartości uniwersalne a prawa człowieka we współczesnym świe

cie [Universal values and human rights in the contemporary world] (pp. 19-35)
•  Symonides Janusz, Uniwersalizm a relatywizm kulturowy, różnorodność kulturowa 

i regionalizm w prawach człowieka [Universalism and cultural relativism, cultural 
diversity and regionalism in human rights] (pp. 36-51)

•  Piotrowski ryszard, Wybrane dylematy powszechności praw człowieka [Selected 
dilemmas on the universality of human rights] (pp. 52-67)

•  Kilanowski marcin, Looking for a New Language for International Human Rights 
(pp. 68-77)

•  Schambeck herbert, Von der Bedeutung der Menschenbilder und Rechtsformen für 
die Menschenrechte (pp. 78-86)

•  Alebastrova Irina A., Socialnaâ solidarnost kak fundmentalnaâ cennost: rol v sisteme 
meždunarodnoj zaščity prav čeloveka (pp. 87-98)

•  Schmidt-gödelitz Axel, Der Schutz der Menschenrechte muss von einer Führungselite 
eingefordert und vorgelebt werden (pp. 99-102)

•  ramiączek Paweł, Ewolucja systemu myśli filozoficznej i prawniczej ochrony praw 
człowieka – od nowych wyzwań do nowych rozwiązań [evolution of philosophical 
and legal thought on protection of human rights – from new challenges to new 
solutions] (pp. 103-119)

•  Kubik rafał, Prawa człowieka a odpowiedzialność jednostki w prawie międzynaro
dowym [human rights and responsibility of individuals in international law] (pp. 
120-141)
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•  Potulski Jakub, Prawa człowieka jako podbudowa globalnego społeczeństwa obywatel
skiego [human rights as a basis of global civil society] (pp. 142-156)

•  Kraśkiewicz magdalena, Regionalne systemy ochrony praw człowieka: europejski, mię
dzyamerykański, azjatycki, afrykański [regional system of human rights protection: 
european, Inter-American, Asian and African] (pp. 157-169)

•  Kępa monika, Nieprzestrzeganie praw człowieka jako problem międzynarodowy. 
Przyczyny i konsekwencje [Failures to protect human rights as international prob-
lem. Causes and consequences] (pp. 170-181)

•  godlewska ewa, Zakaz tortur u progu XXI wieku [Prohibition of torture at the 
beginning of 21st century] (pp. 182-198)

•  Totskyi Bronislav, Principle of Proportionality as an Effective Mechanism of Human 
Rights Protection (pp. 199-206)

•  Pyka michał, Human Rights Dimension of International Investment Law (pp. 207-
222)

•  Kazmierowicz robert, Nowe wyzwania dla ochrony praw człowieka o charakterze 
uniwersalnym. Ochrona praw człowieka w kontekście przestępczości młodocianych 
oraz teorii wymiany społecznej [New challenges for the universal protection of hu-
man rights. Protection of human rights in the context of juvenile delinquency and 
the social exchange theory] (pp. 222-236)

•  Stępień michał, Immunitet państwa a prawa człowieka [State immunity and hu-
man rights] (pp. 237-246)

•  Pomykało Wojciech, Zagrożenia realizacji praw człowieka w rozwiniętych kapita
listycznych społeczeństwach konsumpcyjnych [Threats to human rights in developed 
capitalist consumerist societies] (pp. 247-260)

•  Stefańska magdalena, Prawa człowieka w kontekście współczesnych potrzeb huma
nitarnych na świecie [human rights and contemporary humanitarian needs in the 
world] (pp. 297-310)

•  Szpak Agnieszka, Komplementarność międzynarodowego prawa humanitarnego i pra
wa międzynarodowego praw człowieka w wybranych orzeczeniach Międzynarodowego 
Trybunału Karnego ds. Zbrodni w b. Jugosławii [Complementarity of international 
humanitarian law and international human rights in selected judgements of the 
International Criminal Tribunal for the former yugoslavia] (pp. 311-322)

•  markiewicz-Stanny Joanna, Problem zakresu zobowiązań z dziedziny praw człowie
ka w działalności organizacji międzynarodowych i ich organów na przykładzie ONZ 
[Problem with the scope of obligations in the area of human right in the activities 
of international organizations and its organs on the example of the UN] (pp. 323-
339)

•  rezmer Joanna, Powszechny przegląd okresowy (Universal Periodic Review) – nowe 
reguły, stare i nowe wyzwania [Universal Periodic review – new rules, old and new 
challenges] (pp. 340-356)

•  Warakomska Anna, ONZowska Deklaracja Praw Człowieka – spis czcigodnych ży
czeń czy pożyteczny dokument? Leszka Kołakowskiego rozważania o potrzebie praw 
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człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem wolności religijnej w kontekście wezwań do 
świętej wojny [The UN Declaration of human rights – a list of venerable wishes 
or a useful document? Leszek Kołakowski’s deliberations on the need for human 
rights with the special emphasis on the freedom of religion in the context of calls 
for the holy war] (pp. 357-368)

•  Kamiński Ireneusz C., Wzajemne inspiracje w orzecznictwie Komitetu Praw Czło
wieka NZ, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Międzyamerykańskiego Trybu
nału Praw Człowieka – partnerzy czy konkurenci? [mutual inspirations in the case 
of the UN human rights Committee, european Court of human rights and In-
ter-American Court of human rights – partners or competitors?] (pp. 369-386)

•  Wojniusz malwina, Prawa kobiet na świecie – dylematy XXI wieku na wybranych 
przykładach [Women’s rights – dilemmas of 21st century on selected cases] (pp. 
387-395)

•  Skowron Joanna, Mobbing a ochrona praw człowieka o charakterze uniwersalnym 
[mobbing and protection of human rights of universal character] (pp. 396-405)

•  Zając maja, Prawa ludności tubylczej względem zamieszkiwanych i tradycyjnie użyt
kowanych terytoriów [rights of an indigenous population with respect to inhabited 
and traditionally used territories] (pp. 406-420)

•  Świtalski Piotr A., Sprawiedliwość i perspektywa postwzrostowej Europy [Justice and 
the pro-growth perspective of europe] (pp. 449-455)

•  heinze marcin, Poszukiwanie nowych instrumentów ochrony praw człowieka przez 
Radę Europy, Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i Unię Europejską 
[Searching for new instruments for the protection of human rights – the european 
Council, Organization of Security and Cooperation in europe and the european 
Union] (pp. 456-474)

•  Drzewicki Krzysztof, Koncepcja mechanizmu skargowego w prawie międzynarodowej 
ochrony praw mniejszości narodowych [The concept of complaint procedure in the 
international protection of national minorities] (pp. 475-493)

•  Toroń maciej, Longexpected Marriage? Remarks on Responsibility of the EU for Vio
lations of Human Rights on Grounds of Draft Legal Instrument on Accession on the 
European Union to the European Convention on Human Rights (pp. 494-509)

•  Papaj hubert, Rada Europy a systemy regionalnej ochrony praw człowieka – wy
zwania i dylematy [The Council of europe and regional systems of human rights 
protection – challenges and dilemmas] (pp. 510-522)

•  menkes Jerzy, Konwencje Rady Europy instrumentem dywergencji tzw. europejskiego 
standardu praw człowieka [Conventions of the Council of europe as an instrument 
of divergence of the so-called european standard of human rights] (pp. 523-541)

•  Stefaniuk małgorzata, Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wol
ności w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego (zagadnienia wybrane) 
[The Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms 
in the jurisprudence of the Polish Constitutional Court (selected issues)] (pp. 
542-557)
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•  gozdek Kamil, Zasada godności człowieka w Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności oraz w świetle Protokołu 13 do Konwencji [The principle of 
human dignity in the Convention for the protection of human rights and funda-
mental freedoms and its Protocol No. 13] (pp. 558-568)

•  Kulińska Zuzanna, Nowe wyzwania w zakresie realizacji Europejskiej Karty Społecz
nej i Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej [New challenges in the implemen-
tation of the european Social Charter and the revised european Social Charter] 
(pp. 569-581)

•  Wąsiewski grzegorz J., Unia Europejska w poszukiwaniu swojej tożsamości (wybrane 
zagadnienia z perspektywy teorii działania komunikacyjnego) [The european Union 
in the search of its identity (selected issues from the theory of communicative 
action] (pp. 582-595)

•  grzeszczak robert, Jurydyzacja praw człowieka w Unii Europejskiej [Juridisation of 
human rights in the european Union] (pp. 596-602)

•  Cymerys Kazimierz, Wpływ Karty praw podstawowych na promocję praw człowieka w 
państwach Unii Europejskiej [Influence of the Charter of Fundamental rights on the 
promotion of human rights in the countries of the european Union] (pp. 603-612)

•  rzeszutko-Piotrowska małgorzata, Ochrona godności człowieka w prawie Unii Eu
ropejskiej a konstytucyjne granice przekazywania kompetencji państwa [Protection 
of human dignity in european Union law and constitutional limits of conferred 
powers] (pp. 613-624)

•  Smyrnova Kseniya, Mechanisms of Legal Regulation of Perfect Competition as an 
Instrument of Welfare Protection in the EU (pp. 625-629)

•  Spurek Sławomir, Wpływ realizacji strategii lizbońskiej na sytuację osób poszukują
cych pracy w Polsce i w Unii Europejskiej [Impact of implementation of the Lisbon 
strategy on the situation of work seekers in Poland and the european Union], (pp. 
630-642)

•  Sviatun Olena, The Role of Human Rights Clause in the EU Agreements with Third 
Countries (pp. 643-653)

•  Śliwski Wojciech, Europejski wymiar ochrony konsumenta – wyzwania i rozwiązania 
(kilka uwag) [european dimension of consumer protection – challenges and solu-
tions (some remarks)] (pp. 654-665)

•  Kosińska Anna m., Postulat ochrony migrantów nieregularnych w kontekście migracji 
europejskich [Postulate for the protection of irregular migrants in the context of the 
european migration] (pp. 666-680)

•  Laskowska Justyna, Polityczna instrumentalizacja praw człowieka na przykładzie 
stosunków niemieckotureckich [Political instrumentalisation of human rights on 
the example of the german-Turkish relations] (pp. 681-690)

•  gronowska Bożena, The European Court of Human Rights and Potential Dangers for 
its Independence – Some Controversies (pp. 693-702)

•  Ancunova Tatiana, Poisk novyh instrumentov filtracii nepriemlemych žalob v Evropej
skij sud po pravam čeloveka (pp. 703-710)
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•  Cymerys radosław, Ratio temporis jako przesłanka wniesienia skargi do Europej
skiego Trybunału Praw Człowieka [ratio temporis as a admissibility criterium in a 
proceeding before the european Court of human rights] (pp. 711-724)

•  Liżewski Bartosz, Teoretycznoprawne rozważania wokół uwarunkowań precedenso
wego charakteru orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – wybrane aspek
ty problematyki [Legal theoretical deliberations on the precedential character of 
judgements of the european Court of human rights – selected problems] (pp. 
725-739)

•  Lubiszewski maciej, Refleksje na tle wyroków pilotażowych Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka [Some reflections on pilot judgements of the european Court of 
human rights] (pp. 740-750)

•  Czepek Jakub, Rozważania na temat przyszłego zastosowania procedury wyroku pilo
tażowego w kontekście reformy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [Delibera-
tions on the future use of a pilot judgement procedure in the context of the reform 
of the european Court of human rights] (pp. 751-758)

•  Jaskiernia Jerzy, Mechanizmy zwiększenia skuteczności wykonywania wyroków Eu 
ropejskiego Trybunału Praw Człowieka [mechanisms for improving effective im-
plementation of judgements of the european Court of human rights] (pp.  
759-773)

•  vladimirova elena A., Analiz problem voznikaûših pri implementacii prava Evropej
skogo Coûza v nacionalnye pravovye sistemy gosudarstv  členov (pp. 777-782)

•  Wojda rafał, Ocena efektywności Komisarza Praw Człowieka Rady Europy na przy
kładzie realizacji jego zaleceń przez władze Rzeczypospolitej Polskiej [Assessing effec-
tiveness of the Commissioner for human rights of the Council of europe against 
the implementation of his recommendations by Poland] (pp. 783-798)

•  Svák Ján, How Is (not) Respected the Principle of the Indestructibility of the Level of 
International Standards of the Protection of the Human Rights in the Drafts of the 
Amendments to the Constitution of the Slovak Republic (pp. 799-806)

•  Juhimûk Olga, Otdelnye aspekty vhoždeniâ Ukrainy v mehanizm realizacii konvencii 
o pravah čeloveka (pp. 807-813)

•  Sabodaš roman, Praktika Evropejskogo suda po pravam čeloveka kak istočnik graž
danskogo prava Ukrainy (pp. 814-825)

•  Cajka viktoria, Zaščita prav čeloveka v Ukraine v kontekste meždunarodnyh nalogo
vyh prabootnošenij (pp. 833-844)

Jaskiernia Jerzy (ed.), Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe 
wyzwania  nowe rozwiązania. T. 2 [Universal and regional dimension of human 
rights protection. New challenges – new solutions. vol. 2], Wydawnictwo Sejmowe, 
Warszawa: 2014, pp. 775 (selected chapters):
•  Lysenko Olena, Vliânie evropejskih standartov na zaščitu političeskih prav (pp. 24-29)
•  Spryszak Kamil, Ewolucja międzynarodowego obserwowania wyborów. Nowe wyzwa

nia i rozwiązania [evolution of international election observation. New challenges 
and solutions] (pp. 46-54)
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•  rytel-Warzocha Anna, Ramy prawne i formy bezpośredniej partycypacji obywateli w 
życiu publicznym Unii Europejskiej [Legal frames and forms of direct participation 
of citizens in a public life of the european Union] (pp. 68-78)

•  Bisztyga Andrzej, Interwencja parlamentarzysty na rzecz ochrony praw Polaków prze
bywających lub mieszkających za granicą jako przejaw dyplomacji parlamentarnej 
[Intervention of a parliamentarian with respect to protection of rights of Poles 
residing abroad as an expression of parliamentarian diplomacy] (pp. 85-93)

•  herrera David m., International Coverage of Hate Crime. Should Hate Speech Beco
me Hate Crime? (pp. 97-111)

•  Kapka marcin, Umowa ACTA w świetle petycji do Parlamentu Europejskiego [The 
ACTA Agreement in the light of petitions to the european Parliament] (pp.  
156-168)

•  Przyjemska Joanna, Zagrożenia dla wolności słowa w Internecie w świetle propozycji 
uregulowań prawnych na terenie Unii Europejskiej [Threats to freedom of speech 
in Internet in the light of the regulatory proposals in the european Union] (pp. 
169-178)

•  menkes marcin, Swoboda wypowiedzi a governance Internetu. Immanentny konflikt? 
[The freedom of speech and the governance of Internet. Immanent conflict?] (pp. 
179-189)

•  majchrzak Kamila, Wzmacnianie świadomości obywateli Unii Europejskiej na te
mat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony [Strengthening 
awareness of the european Union’s citizens on collection and processing of perso-
nal data and their protection] (pp. 214-226)

•  hoc Stanisław, Standardy europejskie w zakresie dostępu podejrzanych i oskarżonych 
do informacji niejawnych [european standards on the access of suspects and accus-
sed to classified information] (pp. 227-238)

•  Borowski Krzysztof, Międzynarodowy wymiar wolności sumienia [International 
dimension of the freedom of conscience] (pp. 249-259)

•  Koeck heribert F., The Protection of Religious Freedom by the European Court of Hu
man Rights (pp. 260-276)

•  masek Celina m., Prozelityzm a wolność sumienia i wyznania w świetle Konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka [Proselytism and the freedom of conscience in the light 
of the Convention of human rights and fundamental freedoms and jurisprudence 
of the european Court of human rights] (pp. 277-288)

•  Kotowska Anna, Standardy europejskie w zakresie dostępu osób pozbawionych wolno
ści do posługi religijnej. Próba analizy zagadnienia na przykładzie państwa polskiego 
[european standards on the access of imprisoned persons to religious services. 
Analysis of the problem on the example of Poland] (pp. 289-296)

•  horajska Aneta, Czy definicja terroryzmu jest potrzebna z perspektywy praw człowie
ka? [Do we need a definition of terrorism from the perspective of human rights?] 
(pp. 323-332)
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•  Wielgos Norbert, Rozwój praw fundamentalnych w walce z międzynarodowym terrory
zmem w XXI w. z perspektywy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [Develop-
ment of fundamental rights in the fight against international terrorism in 21st century 
from the perspective of the Court of Justice of the european Union] (pp. 333-344)

•  Kowalski grzegorz, Inwigilacja elektronicznych środków komunikacji jako metoda 
zwalczania terroryzmu a ochrona praw człowieka [Surveillance of electronic means 
of communication as a method of fighting against terrorism and protection of 
human rights] (pp. 345-352)

•  Baszyńska Jagoda, Naruszanie praw człowieka pod pretekstem walki z terroryzmem 
[violations of human rights under the pretext of a fight against terrrorism] (pp. 
355-367)

•  Papucki mateusz, Realizacja Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej po Traktacie z Lizbony w kontekście zmian geopolitycznych i zagrożeń dla 
demokracji i praw człowieka [Implementation of the Common Foreign and Secu-
rity Policy after the Treaty of Lisbon in the context of geopolitical changes and 
threats to democracy and human rights] (pp. 368-383)

•  halabowski Paweł, Prawo dostępu do sądu w nawiązaniu do art. 6 europejskiej Kon
wencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności [right to a fair trail under 
art. 6 of the european Convention for the protection of human rights and funda-
mental freedoms] (pp. 459-465)

•  Łukasik Korneliusz, Wpływ art. 6 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności na ustawodawstwo polskie [Influence of art. 6 of the Con-
vention for the protection of human rights and fundamental freedoms on Polish 
law] (pp. 466-478)

•  Szreder Krzysztof, Prawo do rzetelnego procesu w rozumieniu art. 6 Konwencji o 
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności a ustawowe gwarancje nadzwyczaj
nego złagodzenia kary [right to a fair trial in the meaning of art. 6 of the Conven-
tion for the protection of human rights and fundamental freedoms and statutory 
guarantees of extraordinary mitigation of punishment] (pp. 479-485)

•  Derlatka Joanna, Prawo do bezstronnego procesu cywilnego w orzecznictwie Europej
skiego Trybunału Praw Człowieka [right to impartial civil trial in the jurisprudence 
of the european Court of human rights] (pp. 486-498)

•  Pelewicz robert, Model dozoru elektronicznego w świetle Wzorcowych reguł mini
malnych Narodów Zjednoczonych dotyczących środków o charakterze nieizolacyjnym 
(wybrane zagadnienia) [A model of electronic supervision against the UN standard 
minimum rules for non custodial measures (selected issues)] (pp. 535-550)

•  Kluczewska Aleksandra, Ochrona praw podstawowych oskarżonego i pokrzywdzonego 
w procesie harmonizacji prawa karnego w Unii Europejskiej [Protection of funda-
mental rights of an accused and a victim in the process of harmonization of crimi-
nal law in the european Union (pp. 585-600)

•  Sulima Aleksandra, Obszar wolnego przepływu dowodów w sprawach karnych w 
Unii Europejskiej a ochrona praw podstawowych jednostki [The area of free move-
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ment of evidence in criminal matters in the european Union and protection of 
fundamental freedoms of individuals] (pp. 601-615)

•  Katschinka Liese, EU Directive 2010/64 on the right to interpretation and translation 
in criminal proceedings: A major step forward to ensure fair trials (pp. 667-669)

•  Dąbrowski marcin, Europejskie standardy dotyczące rozliczenia z systemami totali
tarnymi a polskie rozwiązania prawne związane z uprawnieniami emerytalnymi funk
cjonariuszy byłych służb bezpieczeństwa [european standards relating to settlements 
with totalitarian regimes and Polish legal solutions on pension entitlements of 
former security functionaires] (pp. 737-748)

Jaskiernia Jerzy (ed.), Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe 
wyzwania – nowe rozwiązania. T. 3 [Universal and regional dimension of human 
rights protection. New challenges – new solutions. vol. 3], Wydawnictwo Sejmowe, 
Warszawa: 2014, pp. 809 (selected chapters):
•  Tykwińska-rutkowska Dominika, Prawo do korzystania z klauzuli sumienia przy 

przeprowadzaniu aborcji w świetle rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy nr 1763/2010 [right to rely on the conscience clause in case of abortion in 
the light of the resolution of the Parliamentary Assembly of the Council of europe 
no. 1763/2010] (pp. 11-20)

•  Chrobot michał, Prawo do ochrony zdrowia w latach 20122013. Uwagi na tle 
stosowania standardów Unii Europejskiej w polskim systemie prawnym [right to pro-
tection of health in 2012-2013. Some remarks on the application of the european 
Union standards in the Polish legal system] (pp. 94-112)

•  Baratyński Łukasz, Suwerenność państw członkowskich w kontekście unijnych przepi
sów o ochronie środowiska [Sovereignty of member states in the context of europe-
an Union law on the protection of environment] (pp. 129-141)

•  Augustyniak małgorzata, Prawo do korzystania z wody jako warunek życia – kultu
rowe uwarunkowania aksjologiczne [right to water as a condition for life – cultural-
related axiological determinants] (pp. 142-151)

•  Szymańska Urszula, Prawo do korzystania z wody jako warunek życia – zagrożenia 
i mechanizmy prawnej ochrony [right to water as a condition for life – threats and 
mechanisms of legal protection] (pp. 152-160)

•  Lenart ewelina, Władza rodzicielska w świetle przepisów prawa krajowego i europej
skiego jako odpowiedzialność rodzicielska wpływająca na bezpieczeństwo i prawidłowe 
funkcjonowanie rodziny [Parental authority in the light of provisions of national 
and european law as a parental resposibility influencing security and proper func-
tioning of a family] (pp. 173-184)

•  gniadzik magdalena, Prawo do poszanowania życia rodzinnego w orzecznictwie Try
bunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [right to respect for family life in the 
jurisprudence of the Court of Justice of the european Union] (pp. 185-197)

•  Dybowska Agnieszka, Ksenofobia i rasizm jako naruszenie praw człowieka w polityce 
Rady Europy wobec młodzieży [Xenofobia and racism as a violation of human righs 
in the policy of the Council of europe towards youth] (pp. 214-224)
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•  Badźmirowska-masłowska Katarzyna, Ochrona małoletnich przed zagrożeniami ze 
strony mediów audiowizualnych w świetle dokumentów Unii Europejskiej i Rady Eu
ropy [Protection of minors against threats from audiovisual media in the light of 
documents of the european Union and the Council of europe] (pp. 225-244)

•  Dufaj magdalena, Instytucja przysposobienia w prawie polskim w odniesieniu do 
aktów prawa międzynarodowego [Institution of adoption in Polish law against in-
ternational law acts] (pp. 259-270)

•  Babiuch helena, Prawo do edukacji w świetle uniwersalnych i regionalnych systemów 
ochrony praw człowieka [right to eductation in the light of universal and regional 
systems for protection of human rights] (pp. 312-326)

•  Pawęska marcin, Europejskie standardy jakości kształcenia akademickiego [european 
quality standards for academic education] (pp. 334-342)

•  Sobczak Jacek, Wolność sztuki, twórczości artystycznej i satyry. Czy istnieje kontratyp 
sztuki? Regulacje europejskie a rozwiązania polskiego systemu prawnego [Artistic free-
dom and satire. Does artistic justification exist? european regulations and Polish 
solutions] (pp. 360-370)

•  Frankiewicz Anna, Ochrona dóbr kultury przed nielegalnym wywozem po przystąpie
niu Polski do układu z Schengen. Stare problemy – nowe wyzwania [Protecting cultu-
ral property against unlawful export after the accession of Poland to the Schengen 
agreement. Old problems – new challenges] (pp. 371-387)

•  Kakareko Ksenia, Problem zróżnicowania kulturowego i językowego w europejskiej 
przestrzeni prawnej [Problem of cultural and linguistic diversity in the european 
legal area] (pp. 371-387)

•  Domańska monika, Zwielokrotniona opresja, czyli dyskryminacja ze względu na 
więcej niż jedno kryterium. Wyzwania prawa europejskiego [multiplied oppression 
– discrimination on the basis of more than one criterium. Challenges to european 
law] (pp. 407-415)

•  Kos Agnieszka, Dyskryminacja płci w społeczeństwie indyjskim na tle międzynarodowych 
paktów praw człowieka [Discrimination based on sex in the Indian society against  
the provisions of the international convenants on human rights] (pp. 423-434)

•  Kłopocka-Jasińska marta, Trybunał Konstytucyjny jako strażnik praw człowieka i pod 
stawowych wolności gwarantowanych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podsta 
 wowych wolności – rozważania w świetle propozycji reform strasburskiego mechaniz
mu kontrolnego [The Constitutional Tribunal as a guardian of human rights and 
fundamental freedoms guaranteed in the Convention for the protection of human 
rights and fundamental freedoms – deliberations in the light of the proposals for 
reforming the Strasbourg control system] (pp. 502-516)

•  Paruch Stanisław A., Znaczenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawo
wych wolności w zakresie ochrony praw jednostki w jej stosunkach z administracją [Sig-
nificance of the Convention for the protection of human rights and fundamental 
freedoms for the protection of rights of an individual in his relations with public 
administration] (pp. 517-527)
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•  Pachnik Karol, Kompensata pieniężna za naruszenie praw człowieka w świetle stan
dardów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Komitetu Praw Człowieka [monetary com-
pensation for violation of human rights in the light of standards of the Con-
vention for the Protection of human rights and Fundamental Freedoms, the 
Court of Justice of the european Union and the human rights Committee] (pp.  
528-536)

•  haczkowska monika, Koncepcja odpowiedzialności za szkodę z tytułu wrongful con
ception i wrongful birth w orzecznictwie polskim i Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka [The concept of liability for a damage resulting from wrongful concep-
tion and wrongful birth in the Polish and eCthr jurisprudence] (pp. 537-558)

•  Wójcicka ewa, Wzruszenie ostatecznej decyzji administracyjnej w następstwie orze
czenia Trybunału Sprawiedliwości – zagadnienia ogólne [Challenging final admini-
strative decision as a consequence of a judgement of the Court of Justice – general 
remarks] (pp. 559-565)

•  Stępkowski Łukasz, Horizontal enforceability of substantive rights to property derived 
from European law (pp. 566-588)

•  Bazylińska-Nagler Justyna, Ochrona konsumentów w postępowaniu arbitrażowym 
w prawie Unii Europejskiej [Protection of consumers in arbitration proceeding in 
european Union law] (pp. 589-604)

•  Opaliński Bartłomiej, Opieka Rzeczypospolitej Polskiej nad obywatelem przebywają
cym za granicą [Protection of the republic of Poland over its citizens abroad] (pp. 
651-660)

•  Pietrzkiewicz Justyna, Ośrodki dla cudzoziemców w świetle koncepcji instytucji to
talnej [Detention centers for foreigners in the light of the cocept of a total institu-
tion] (pp. 661-672)

•  Chronowski Nóra, International and Constitutional Approach of Business and Hu
man Rights (pp. 695-709)

•  Karowiec robert, Prawo do pracy jako istotny element ochrony praw człowieka w 
aktualnej sytuacji społecznoekonomicznej Unii Europejskiej [right to work as a sig-
nificant element of human rights protection in the current social and economic 
situation of the european Union] (pp. 710-719)

•  Kołodko Krystyna, Prawo sportowca do wyboru miejsca wykonywania pracy w Unii 
Europejskiej [right of sportsman to choose a place for work in the european 
Union] (pp. 735-751)

•  ryszka Joanna, Prawo do strajku w kontekście realizacji swobody przedsiębiorczości 
i świadczenia usług na rynku wewnętrznym [right to strike in the context of the 
freedom of establishment of enterprises and provision of services on the internal 
market] (pp. 772-787)

Jasudowicz Tadeusz, Jakub Czepek, Julia Kapelańska-Pręgowska, Międzynarodowe stan
dardy bioetyczne. Dokumenty i orzecznictwo [International bioethical standards. Do-
cuments and jurisprudence], Wolters Kluwer, Warszawa: 2014, pp. 288

POLISh BIBLIOgrAPhy OF INTerNATIONAL AND eUrOPeAN LAW 2014344



Jedlecka Wioletta, Legitymizacja prawa Unii Europejskiej. Legitymizacja demokratyczna 
czy cywilizacyjna? [Legitimizing of european Union law. Democratic or civilizatio-
nal legitimacy?], Uniwersytet Łódzki, Łódź: 2014, pp. 225

Jurewicz marcin, Nanotechnologia. Regulacje prawne. Legislacja Unii Europejskiej [Na-
notechnology. Legal regulations. Legislation of the european Union], Difin, War-
szawa: 2014, pp. 181

Karska elżbieta (ed.), Prawa dziecka w prawie międzynarodowym [rights of the child in 
international law], 2nd ed., UKSW, Warszawa: 2014, pp. 355

Kitler Waldemar, maciej marszałek (eds.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe 
wobec wyzwań współczesnego świata [National and international security and chal-
langes of the contemporary world], AON, Warszawa: 2014, pp. 537

Kleinowski marcin, Siła państw w Unii Europejskiej. Formalnoprawne wyznaczniki siły 
państw w Rządzie UE i Radzie Europejskiej [Strength of countries in the european Union. 
Formal indicators of the strength of countries in the Council of the european Union  
and the european Council], Wydawnictwo A. marszałek, Toruń: 2014, pp. 221

Kołodziejczyk Katarzyna, Stosunki Unii Europejskiej z grupą państw Afryki, Karaibów i 
Pacyfiku. Rola i znaczenie umów o partnerstwie gospodarczym w zakresie handlu i pomo
cy rozwojowej [relations of the european Union with a group of African, Caribbean 
and Pacific states. A role and significance of the economic partnership agreements in 
the area of trade and development assistance], rambler, Warszawa: 2014, pp. 491

Kosienkowski marcin, Beata Piskorska (eds.), Dyplomacja cyfrowa jako instrument poli
tyki zagranicznej XXI wieku [Digital diplomacy as an instrument of foreign policy of 
21st century], KUL, Lublin: 2014, pp. 213

Kosińska Anna m., Kulturalne prawa człowieka. Regulacje normatywne i ich realizacja 
[Cultural human rights. Normative regulations and their implementation], KUL, 
Lublin: 2014, pp. 340

Krajewski Piotr, Biotechnologie i biobezpieczeństwo w prawie międzynarodowym [Bio-
technology and biosecurity in international law], Uniwersytet Warmińsko-mazur-
ski, Olsztyn: 2014, pp. 218

Kraś Ireneusz (ed.), Instytucjonalny wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej [In-
stitutional dimension of the Polish membership in the european Union], Akademia 
Jana Długosza, Częstochowa: 2014, pp. 216 

Krekora-Zając Dorota, Prawo do materiału genetycznego człowieka [right to genetic ma-
terial of human], LexisNexis, Warszawa: 2014, pp. 385 

Kurowski Krzysztof, Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepeł
nosprawnościami [Freedoms and human and citizen rights from the perspective of 
disabled persons], rPO, Warszawa: 2014, pp. 224 

Kuś Artur, Anna Szachoń-Pszenny (eds.), Wpływ acquis communautaire i acquis Schen
gen na prawo polskie  doświadczenia i perspektywy. T. 1 – 10 lat Polski w Unii Euro
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