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• books and contributions in books:
Antonowicz Lech, Podręcznik prawa międzynarodowego [The handbook of international 

law], ed. 13, Wwa 2013 Wydawn. Prawn. LexisNexis, pp. 288.
Barcik Jacek, Międzynarodowe prawo zdrowia publicznego [International law of public 

health], Wwa 2013 C.H. Beck, pp. XXII + 370.
Barcz Jan (ed.), Rewizja Traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej po wejściu 

w życie Traktatu z Lizbony. Praktyka, problemy prawne i proceduralne [A review of 
Treaties constituting the basis for the European Union following the Treaty of Lis-
bon. Practice, legal and procedural aspects], Wwa 2012 Elipsa, pp. 170:
•  Barcz Jan, Procedury zmian Traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej po 

wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Wprowadzenie [Procedures of ameding Treaties 
constituting the basis for the European Union following the Treaty of Lisbon. An 
introduction] (pp. 11-28)

•  Herma Cezary, Aspekty proceduralne i prawne negocjacji w sprawie Traktatu o unii 
fiskalnej [Legal and procedural aspects of negotiations concerning the Fiscal Union 
Treaty] (pp. 29-63)

•  Nowacki Marcin, Zwykła procedura zmiany (traktat rewizyjny): protokoły hiszpański, 
czeski i irlandzki [Basic amendment procedure: Spanish, Czech and Irish Proto-
cols] (pp. 65-94)

•  Socha Aleksandra, Procedura kładki: aspekty proceduralne [Simplified procedure: 
procedural aspects] (pp. 95-127)

•  Pudło Anna, Procedury kładki: aspekty konstytucyjnoprawne [Simplified procedures: 
constitutional aspects] (pp. 129-142)

•  Chruściak Ryszard, Ratyfikacja w Polsce decyzji Rady Europejskiej w sprawie uzupełnie-
nia art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: spory polityczne i konstytu-
cyjne [The Polish ratification of the EU decision supplementing Art. 136 of the Trea-
ty on European Union: political and constitutional controversies] (pp. 143-170)

Barcz Jan, Unia Europejska w dobie reform. Podstawy prawne. Wybór dokumentów [The 
European Union at a time of reform. Legal bases. Selection of documents], Wwa 
2013 Elipsa, pp. 418.

Barcz Jan (ed.), Reforma strefy euro Unii Europejskiej. Na drodze do sanacji i konsolidacji. 
Wybór dokumentów [The reform of the Eurozone. On the way to sanation and con-
solidation. Selected documents], Wwa 2013 Elipsa, pp. 244.
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Barczewski Maciej, Prawa własności intelektualnej w Światowej Organizacji Handlu 
a dostęp do produktów leczniczych [Intellectual property law in the World Trade Orga-
nization and access to medicinal products], Wwa 2013 Wolters Kluwer, pp. 232.

Bartnik Monika, Marek Bielecki, Jerzy Nikołajew (eds.), Prawo ukraińskie. Wybrane 
zagadnienia [Law of Ukraine. Selected issues], Poznań 2013 Tow. Wydawn. Nauk. 
Libropolis, pp. 384 (selected chapters):
•  Wiśniewski Piotr, Konstytucja Ukrainy a warunki nabycia członkostwa w Unii Euro-

pejskiej. Zarys problematyki [The Constitution of Ukraine and terms of accession 
into the European Union. The outline of the problem] (pp. 97-110)

•  Sobczyk Paweł, Suwerenność państwa a przekazanie kompetencji Unii Europejskiej 
– casus Ukrainy [State sovereignty and transfer of competences to the European 
Union – the case of Ukraine] (pp. 111-119)

•  Kossak Volodymyr, Normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego: problem 
unifikacji na Ukrainie [Conflict of laws norms of private international law: the 
problem of unification in Ukraine] (pp. 175-182)

•  Sienkiewicz Tomasz, Prawne aspekty wywozu zabytków z Polski na Ukrainę [Legal 
aspects of moving antiques from Poland to Ukraine] (pp. 335-361)

Bekier Marta, Ochrona praw dziecka w świetle konwencji praw dziecka [Protection of 
children’s rights in the light of the Convention on the Rights of the Child], Wwa-
Celestynów 2013 Polan, pp. 24.

Błachnio-Parzych Anna, Jolanta Jakubowska-Hara, Jacek Kosonoga, Hanna Kuczyńska 
(eds.), Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana 
Skupińskiego [The problem of criminal justice. The Anniversary Book of professor 
Jan Skupiński], Wwa 2013 Wolters Kluwer, pp. 1183 (selected chapters):
•  Grzelak Agnieszka, Glosa do wyroków TS UE z 23.11.2010 r. C-145/09 i z  

22.05.2012 r. C-348/09 [dot. okoliczności jakie mogą uzasadniać wydalenie obywa-
tela UE zamieszkującego w państwie przyjmującym dłużej niż 10 lat; wykładni pojęć 
“porządek publiczny” i “bezpieczeństwo publiczne”] [Commentary on the judge-
ments of the CJEU of 23 November 2010 C-145/09 and 22 May 2012 C-348/09 
(concerning circumstances which may justify the expulsion of an EU citizen resid-
ing in a recipient state longer than 10 years; the interpretation of “public order” 
and “public security” clauses)] (pp. 812-826)

•  Hofmański Piotr, Kasacja w sprawach karnych a niektóre uwarunkowania wynikające 
z zobowiązań traktatowych [Cassation in criminal cases and some determinants 
arising from treaty obligations] (pp. 361-407)

•  Steinborn Sławomir, Dostęp obrony do akt postępowania przygotowawczego w związ- 
ku z procedurą habeas corpus – standard strasburski i jego realizacja w polskim 
procesie karnym [Defendant’s access to acts of preparatory proceedings under ha-
beas corpus – the Strasbourg standard and its manifestation in Polish law] (pp.  
527-544)

•  Gajda Anastazja, Dyrektywa w sprawie prawa do informacji i umocnienie praw proce-
sowych jednostki w postępowaniu karnym w UE [Directive on the right to informa-
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tion and stregthening procedural rights of individuals in EU criminal proceedings] 
(pp. 787-802)

•  Gerecka-Żołyńska Anna, Karnoprawna i karnoprocesowa ochrona własności intelek-
tualnej w świetle postanowień umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu to-
warami podrobionymi (ACTA) [Criminal and procedural protection of intellectual 
property in the light of ACTA] (pp. 803-811)

•  Indecki Krzysztof, Z problematyki sprawstwa torturowania. Uwagi na tle wybranych 
statutów Międzynarodowych Trybunałów Karnych [Perpetration of torture. Com-
ments against the background of selected statutes of international criminal courts] 
(pp. 835-849)

•  Król-Bogomilska Małgorzata, Pomocnictwo jako forma współdziałania w naruszeniu 
kartelowym w świetle prawa unijnego [Power of attorney as a form of cooperation in 
cartel violations in the light of EU law] (pp. 855-869)

•  Kuczyńska Hanna, Europejskie warunkowe skazanie [European conditional sen-
tencing] (pp. 870-881)

•  Łacny Justyna, Monika Szwarc, Sankcje w unijnych przepisach rolnych a zasada ne 
bis in idem – uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-489/10 
Postępowanie karne against Ł. Bonda [Sanctions in EU agricultural provisions and 
the “ne bis in idem” rule – remarks on the judgement of the Court of Justice in the 
Case C-489/10 Criminal proceeding against Ł. Bonda] (pp. 894-920)

•  Redo Sławomir, What Is “Just” or “Fair” in the World? English as an Intercultural 
Contribution to a United Nations “Common Language of Justice” (pp. 938-952)

•  Krajewski Krzysztof, Tendencje rozwoju ustawodawstwa i polityki narkotykowej w Euro-
pie [Trends in the development of law and drug policy in Europe] (pp. 1025-1037)

•  Kunicka-Michalska Barbara, Postulaty przedwojennych międzynarodowych kongre-
sów prawa karnego [Postulates of pre-war congresses on international criminal law] 
(pp. 1063-1074)

Błaszczyk Cezary, Rozwój traktatowej ochrony prawa autorskiego [Development of 
treaty protection of copyright law], [in:] Prawo wobec innowacji technologicznych 
[Law of technological innovation], Agnieszka Sztoldman (ed.), Wwa 2013 UW, 
pp. 11-33. 

Całkiewicz Dorota, Agnieszka Rotkiewicz, Gwarancje procesowe jednostki w postępowaniu 
administracyjnym w świetle prawa międzynarodowego i unijnego [Procedural guaran-
tees of individuals in administrative proceedings in the light of international and 
EU law], [in:] Dekodyfikacja postępowania administracyjnego a ochrona praw jednost-
ki [Decodification of administrative proceedings and the protection of individual 
rights], Przemysław Krzykowski (ed.), Olsztyn 2013 U. Warmińsko-Mazurski,  
pp. 39-57.

Chabier Patrycja, Cudzoziemcy w polskich aresztach śledczych i zakładach karnych [For-
eigners in Polish detention centres and prisons], [in:] Postępowanie z wybranymi gru-
pami skazanych w polskim systemie penitencjarnym. Aspekty prawne. Pamięci Profesora 
Leszka Boguni [Treatment of selected groups of prisoners in the Polish penitentiary 
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system. Legal aspects. To the memory of professor Leszek Bogunia], Adam Kwieciński 
(ed.), Wwa 2013 Wolters Kluwer, pp. 242-267.

Chabier Patrycja, Adam Kwieciński, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka a prawo do korespondencji skazanego i tymczasowo aresztowanego [Case law of 
the European Court of Human Rights and the right to correspondence of prisoners 
and detainees], [in:] Nowa kodyfikacja prawa karnego [New Codification of Crimi-
nal Law], Tomasz Kalisz (ed.), Wrocław 2013 UWr, pp. 147-172.

Chackiewicz Małgorzata, CITES a międzynarodowy obrót towarowy [CITES and inter-
national trade], Wwa 2013 Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, pp. 177.

Ciechanowski Grzegorz, Operacje pokojowe ONZ w XX wieku [UN peacekeeping opera-
tions in the 20th century], Toruń 2013 Wydawn. A. Marszałek, pp. 537.

Cybula Piotr, Jerzy Kapłon (eds.), Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach. Turystyka, 
rekreacja, sport [Legal aspects of safety in the mountains. Tourism, sport and rec-
reation], Kraków 2013 Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK (selected  
chapters):
•  Kamiński Ireneusz C., Obowiązki państwa dotyczące wypadków związanych z upra-

wianiem turystyki górskiej – uwagi na kanwie decyzji Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w sprawie Furdik przeciwko Słowacji [State obligations concerning 
accidents related to mountain tourism – remarks following the decision of the 
European Court of Human Rights in the “Furdik” case against Slovakia] (pp.  
31-41)

•  Czubik Paweł, Pomoc konsularna w razie wypadków turystów w górach poza grani-
cami RP [Consular assistance in case of tourist accidents in the mountains outside 
the Republic of Poland] (pp. 42-54)

Delong Marek, Krzysztof Żarna, Republika Słowacka i Rzeczpospolita Polska na drodze 
do Unii Europejskiej [The Slovak Republic and the Republic of Poland on their way 
to the European Union], Rzeszów 2013 U. Rzeszowski, pp. 125.

Dębiński Antoni, Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, Jadwiga Potrzeszcz, Wojciech 
Sz. Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz, Monika Wójcik (eds.), Abiit, non obiit. Księga 
poświęcona pamięci księdza profesora Antoniego Kościa [Abiit, non obiit. In memory 
of professor Antoni Kość], Lublin 2013 KUL, pp. 1448 (selected chapters):
•  Bucińska Jolanta, Mechanizm kontroli przestrzegania zasady pomocniczości w Unii 

Europejskiej [The mechanism of controlling the obedience of the principle of as-
sistance in the EU] (pp. 1153-1162)

•  Krukowski Józef, Prawo Unii Europejskiej a wartości chrześcijańskie [European Un-
ion law and Christian values] (pp. 1163-1173)

•  Kuś Artur, Kilka uwag o rynku wewnętrznym Unii Europejskiej [Some remarks on 
the internal market of the European Union] (pp. 1175-1184)

Dobosz Kamil, Scheibe Marika, Odpowiedzialność administracji unijnej a ochrona praw 
jednostek [Liability of EU administration and the protection of individuals rights], 
[in:] Administracja i prawo administracyjne w kontekście ochrony praw człowieka. 
Materiały konferencyjne [Administration and administrative law in the context of 
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human rights protection. Conference materials], Iwona Rzucidło (ed.), Lublin 2012 
UMCS, pp. 358.

Dydak Elżbieta, Status członków Parlamentu Europejskiego w prawie wspólnotowym [Sta-
tus of the members of the European Parliament in Community law], [in:] Konstytuc-
ja – wybory – partie [Constitution – elections – parties], Anna Materska-Sosnowska, 
Krzysztof Urbaniak (eds.), Wwa 2013 Elipsa, pp. 197-218.

Fischer Bogdan, Ponadgraniczne przekazywanie danych osobowych – charakter prawny 
regulacji z uwzględnieniem uzupełniającej roli soft law [International transfer of per-
sonal data – legal aspects of the regulation together with the role of soft law], [in:] 
Prywatność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym [Privacy 
and Economy. The protection of personal data in economic transactions], Arwid 
Mednis (ed.), Wwa 2013 UW, pp. 139.

Fiszer Józef M. (ed.), Europejska polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej. Geneza, doświad-
czenia, perspektywy [European neighbourhood policy. Genesis, experience, perspec-
tives], Wwa 2012 Elipsa, pp. 330.

Galster Jan (eds.) Unia Europejska w dobie przemian ustrojowych. Zagadnienia systemowe 
i instytucjonalne [The European Union at a time of political transformations. Se-
lected systemic and institutional aspects], Toruń 2013 TNOiK, pp. 389.

Góralczyk Wojciech, Stefan Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie. [Inter-
national law: An outline], ed. 15, Wwa 2013 Wydawn. Prawn. LexisNexis, pp. 409.

Gutka Justyna, Aborcja i eutanazja łamaniem praw człowieka [Abortion and euthanasia 
as violation of human rights], [in:], Praworządność w dobie kryzysu [Rule of law at 
a time of crisis], Janusz Luty, Radosław Piestrak (eds.), Stalowa Wola 2013 KUL 
Wydział Zamiejscowy, pp. 446.

Helios Joanna, Wioletta Jedlecka, Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej [Principles 
of applying EU law], Toruń 2013 TNOiK, pp. 304.

Helios Joanna, Wioletta Jedlecka, Zasada demokracji wobec legitymizacji władzy UE [The 
principle of democracy and the legitimization of authority in the EU], [in:] Władza 
w państwie współczesnym. Próba nowego określenia w dobie integracji i globalizacji 
[Authority in the contemporary state. An attempt of reconceptualization at a time 
of integration and globalization], Artur Preisner (ed.), Lublin 2013 Polihymnia, pp. 
173-188.

Huczkowski Marcin, Ochrona autorskich praw osobistych w powszechnym prawie między-
narodowym [Protection of moral rights in contemporary international law], Wwa 
2013 Difin, pp. 282.

Janusz-Pawletta Barbara, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych [In-
ternational humanitarian law], Wwa 2013 AON, pp. 440.

Jaskiernia Jerzy (ed.), Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochro-
nę praw człowieka. Materiały konferencyjne (Warszawa, 22-23.04.2012 r.) [The influ-
ence of international standards on the development of democracy and human rights. 
Conference materials (Warsaw, 22-23.04.2012)], vol. 1, Wwa 2013 Wydawn. Sej-
mowe, pp. 706 (selected chapters):
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•  Ulyasyna Liudmila, International Human Rights Standards: Problems of Legal Defi-
nition and Challenges by Application (pp. 25-34)

•  Kaźmierczyk Stanisław, Standard użycia praw człowieka [Standards of applying 
human rights] (pp. 35-50)

•  Klima Karel, Ponadnarodowy konstytucyjny charakter praw człowieka [Supranational 
constitutional character of human rights] (pp. 51-58)

•  Wróbel Łukasz, Istota standardów międzynarodowych w dziedzinie demokracji i praw 
człowieka. Standardy uniwersalne a standardy regionalne (wzajemne oddziaływanie), 
[The essence of international standards for democracy and human rights. Univer-
sal and regional standards (mutual impact)] (pp. 59-72)

•  Ramos Tavares André, The Borderless Use of Constitutional Courts Decisions in Hu-
man Rights: A Dialogical and Restricted Use of Decisions Handed Down by Foreign 
Constitutional Courts by the National Constitutional Judges (pp. 73-82)

•  Ruczkowski Piotr, Istota wolności i praw człowieka a prawa ekonomiczne i przyrody 
(prawa fizyczne) [The essence of freedom and human rights and economic rights 
and laws of nature (physics)] (pp. 83-101)

•  Rusecki Marian, Kościół katolicki wobec praw człowieka. Osoba i jej godność podstawą 
praw człowieka [The Catholic Church on human rights. Human dignity as the 
foundation of human rights] (pp. 102-120)

•  Tokarczyk Roman, O konieczności transformacji koncepcji praw człowieka w koncepcję 
prawa życia [On the necessity of transforming human rights into the concept of 
the right to life] (pp. 121-140)

•  Filip Jan, From Standards in Law to “Standardization” of Human Rights (pp. 141-154)
•  Jaskiernia Jerzy, Proces internacjonalizacji standardów demokratycznych i prawnoczło-

wieczych we współczesnych stosunkach międzynarodowych (uwarunkowania – aksjo-
logia – perspektywy) [The process of internationalisation of democratic and human 
rights standards in contemporary international relations (conditions – axiology 
– perspectives)] (pp. 155-169)

•  Stępień Michał, Zastrzeżenia do traktatów praw człowieka: świadectwo praworządności 
czy bezprawia? O swobodzie wyboru standardów praw człowieka [Reservations to 
human rights treaties: evidence of rule of law or illegality? On the freedom of 
choice of standards of human rights] (pp. 170-184)

•  Koeck Heribert F., Common Values and their Protection in a Pluralistic Europe (pp. 
187-199)

•  Bień-Kacała Agnieszka, Suwerenność państwa a nakładanie danin publicznych [State 
sovereignty and imposition of public tributes] (pp. 332-344)

•  Strzępek Kamil A., Zasada współdziałania i dialogu społecznego – aspekt administra-
cyjny [The principle of cooperation and social dialogue – administrative aspects] 
(pp. 368-375)

•  Jarosiński Janusz, Spory wokół rad zakładowych jako organów samorządu robotnicze-
go (1944-1946) [Disputes over works councils as organs of labour self-government 
(1944-1946)] (pp. 376-389)
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•  Skowron Joanna, Godność ludzka jako podstawowe prawo każdego człowieka. Stan-
dardy regionalne a uniwersalne [Human dignity as a fundamental human right. 
Regional and universal standards] (pp. 393-403)

•  Kaczmarczyk Hubert, Prawo do godnej śmierci a prawa człowieka [The right to dig-
nified death and human rights] (pp. 404-409)

•  Konarska Danuta B., Ewolucja zasady równości (wybrane aspekty) [The evolution of 
the principle of equality (selected aspects)] (pp. 410-424)

•  Sierakowska Katarzyna, Równość płci jako koncepcja na rzecz rozwoju [Gender equa-
lity as a concept of development] (pp. 425-436)

•  Koryś-Matusiak Agnieszka, Równość kobiet i mężczyzn w polskim i międzynarodo-
wym prawie pracy [Gender equality in Polish and international labour law] (pp.  
437-449)

•  Kałużny Mirosław, Ochrona prawna mniejszości narodowych i etnicznych w aspekcie 
ich kultury i tożsamości [Rights of ethnic and national minorities in the context of 
their culture and identity] (pp. 464-478)

•  Piotrowski Ryszard, Prawo do tożsamości informacyjnej i jego znaczenie w ustroju 
demokratycznym [The right to information identity and its significance in a demo-
cratic system] (pp. 479-494)

•  Kirpsza Adam, Biometryczna identyfikacja tożsamości ludzkiej w świetle standardów 
praw człowieka: przykład paszportu biometrycznego [Biometric identification of hu-
man identity in the light of human rights standards: the case of biometric pass-
ports] (pp. 495-511)

•  Wójtowicz Marcin, Prawo do edukacji jako fundamentalna zasada praw człowieka 
[The right to education as a fundamental human right] (pp. 528-537)

•  Sobczak Witold, Prawo do ochrony środowiska jako prawo człowieka [The right to 
environmental protection as a human right] (pp. 538-556)

•  Lisowska Anna, Wpływ standardów międzynarodowych na ochronę dziecka w sieci 
przed seksualnym wykorzystywaniem – zagadnienia wybrane [The influence of inter-
national standards on the protection of children against on-line sexual exploitation 
– selected issues] (pp. 557-568)

•  Orłowska Monika, Wpływ standardów międzynarodowych na realizację prawa do 
pracy w polskim prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Uwagi wybrane w odniesieniu 
do osób z niepełnosprawnością [The influence of international standards on the ex-
ecution of the right to work in Polish labour and social insurance law. Selected 
issues relating to persons with disabilities] (pp. 569-585)

•  Frankiewicz Anna, Czy Rzeczpospolita Polska chroni dziedzictwo kulturowe i dobra 
kultury zgodnie z ich rozumieniem w prawie międzynarodowym i europejskim [Does 
the Republic of Poland protect cultural legacy and cultural goods in accordance 
with their understanding in international and European law] (pp. 586-600)

•  Śliwski Wojciech, Prawo do własności na tle uniwersalnych oraz regionalnych standar-
dów praw człowieka [The right to property and the universal and regional standards 
of human rights] (pp. 601-610)
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•  Mendyk Bartosz, Ewolucja korelacji ochrony praw człowieka do prawa patentowego 
poprzez pryzmat moralności publicznej w obszarze wynalazków medycznych [The 
evolution of the relation between human rights and patent law in the area of me-
dical inventions] (pp. 611-625)

•  Lubera Bogumiła Z., Wpływ standardów międzynarodowych na wykonywanie długo-
terminowej kary izolacyjnej [The influence of international standards on execution 
of long-term isolation punishments] (pp. 626-637)

•  Papaj Hubert, Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a problem skutecz-
ności zwalczania terroryzmu [International standards of human rights and the 
problem of effectiveness in the struggle against terrorism] (pp. 664-678)

•  Kotowska Anna, Podejrzani o terroryzm a międzynarodowe standardy ochrony praw 
człowieka [Terrorist suspects and international standards of human rights] (pp. 
679-685)

•  Bobkier Robert, Finansowanie terroryzmu: nieformalne usługi transferu wartości ma-
jątkowych Hawala a standardy Financial Action Task Force (FATF) [Financing ter-
rorism: informal services of Hawala and the standards of the Financial Action Task 
Force (FATF)] (pp. 686-706)

Jaskiernia Jerzy (ed.), Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji 
i ochronę praw człowieka. Materiały konferencyjne (Warszawa, 22-23.04.2012) [The 
influence of international standards on the development of democracy and hu-
man rights. Conference materials (Warsaw, 22-23.04.2012)], vol. 2, Wwa 2013 
Wydawn. Sejmowe, pp. 650:
•  Szyburska-Walczak Grażyna, Oddziaływanie Europejskiej Konwencji o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności na internacjonalizację standardów w dziedzinie 
demokracji i praw człowieka [The influence of the European Convention of Hu-
man Rights on the internationalisation of standards in the area of democracy and 
human rights] (pp. 11-24)

•  Svák Ján, Influence of Decisions of the European Court of Human Rights on the Un-
derstanding of “European” Democracy (pp. 25-31)

•  Cymerys Radosław, Ogólna charakterystyka skargi do Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka jako narzędzia służącego urzeczywistnieniu idei ochrony praw jed-
nostki [General characteristics of proceedings in the European Court of Hu-
man Rights as means of enforcing the idea of protecting individual rights] (pp.  
32-45)

•  Budzianowska Dobrosława, Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka na standardy ochrony prawa do rzetelnego procesu sądowego w państwach Rady  
Europy [The influence of the case law of the European Court of Human Rights on 
the standards of protecting the right to a fair trial in the states of the Council of 
Europe] (pp. 46-60)

•  Przysucha Marek, Zasady wyznaczenia sądu w polskim systemie prawnym wobec 
Konstytucji RP i europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności [Principles of judicial decision-making in the Polish legal system and the 
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Constitution of Republic of Poland and the European Convention of Human 
Rights] (pp. 61-78)

•  Opaliński Bartłomiej, Prawo do wolnych wyborów w świetle standardów Rady Euro-
py [The right to free elections in the light of the standards of the Council of Eu-
rope] (pp. 79-93)

•  Medwid-Fidler Marta, Rola Komisarza Praw Człowieka w upowszechnianiu stan-
dardów demokratycznych i prawnoczłowieczych Rady Europy [The role of the Com-
missioner of Human Rights in popularizing legal and democratic standards of the 
Council of Europe] (pp. 94-104)

•  Dybowska Agnieszka, Ochrona praw młodzieży w świetle systemu aksjologicznego Ra-
dy Europy [Protecting teenagers’ rights in the light of the axiological system of the 
Council of Europe] (pp. 105-113)

•  Kowalik Janina, Finanse gminne w Polsce w świetle standardów Europejskiej Karty Sa-
morządu Lokalnego [Municipal finances in Poland in the light of standards of the  
European Charter of Local Self-Government] (pp. 114-128)

•  Sieńczyło-Chlabicz Joanna, Rozstrzyganie konfliktu zasad: wolność prasy a ochrona 
prywatności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [Solving con-
flicts of principles: freedom of press and privacy protection in the case law of 
European Court of Human Rights] (pp. 129-147)

•  Badźmirowska-Masłowska Katarzyna, Media a terroryzm w świetle standardów Ra-
dy Europy. Współczesne wyzwania [Media and terrorism in the light of standards of 
the Council of Europe. Current challenges] (pp. 148-161)

•  Kos Agnieszka, Granice manifestacji przynależności religijnej poprzez ubiór w optyce 
art. 9 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności [The limits of 
manifesting religious identity through clothing under art. 9 of the Convention on 
Human Rights] (pp. 162-174)

•  Cichos Katarzyna, Niepełnosprawność w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka [Disability in the light of the case law of the European Courts of 
Human Rights] (pp. 175-189)

•  Pieszczek Martyna, Wpływ Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wol-
ności na interpretację znamion obrony koniecznej [The influence of the Convention 
on Human Rights on the interpretation of criteria of self-defence] (pp. 190-204)

•  Walczak Agata, Udostępnianie podejrzanemu i jego obrońcy akt postępowania przy-
gotowawczego w związku ze stosowaniem tymczasowego aresztowania – standardy 
strasburskie a prawo polskie [Access of suspects and their defence to proceedings in 
connection with pre-trial detention – Strasbourg standards and Polish law] (pp. 
205-213)

•  Pałka Karolina, Standardy Rady Europy a przestrzeganie praw człowieka w Czeczenii 
[Standards of the Council of Europe and protection of human rights in Chechnya] 
(pp. 214-233)

•  Fedorova Alla, Implementation of the European Convention on Human Rights and 
Fundamental Freedoms in Ukraine (pp. 234-242)
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•  Lysenko Olena, Rol Venecianskoj komissii v obespečenii političeskich prav v Ukraine 
(pp. 243-252)

•  Kosyło Andrij, Procedura karna na Ukrainie a standardy Rady Europy [Criminal 
procedure in Ukraine and the standards of the Council of Europe] (pp. 253-266)

•  Vološinovič Oleg, Problema realizacii prava na sudebnuju začitu v Ukrainie, Rossii, 
Belorusi i Respublike Polsza v kontekste reszenij Evropejskogo suda po pravam čeloveka 
(pp. 267-285)

•  Bielecki Leszek, Systematyka praw podstawowych w Unii Europejskiej po Traktacie liz-
bońskim. Zarys zagadnienia [Taxonomy of fundamental rights in the EU after the  
Treaty of Lisbon. An outline of the problem] (pp. 289-294)

•  Sándor-Szalay Elisabeth, EU and ECHR – de Facto and Formal Accession of the EU 
to the European Convention on Human Rights (pp. 295-307)

•  Schambeck Herbert, Die EU und ihr Beitrag zur Entwicklung der Grundrechte (pp. 
308-315)

•  Ciapała Jerzy, Dylematy wokół pojmowania i wykonywania suwerenności w warunkach 
członkostwa w Unii Europejskiej [Dilemmas on the conceptualization and enforce-
ment of sovereignty in the European Union] (pp. 316-328)

•   Wąsiewski Grzegorz J., Suwerenność państw członkowskich Unii Europejskiej – wybra-
ne zagadnienia [Sovereignty of EU Member States – selected issues] (pp. 329-341)

•  Németh Csaba, Internationalization of Democratic Values and Civil Crisis Manage-
ment Missions of the EU (pp. 342-360)

•  Karowiec Robert, Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego na podstawowe wol-
ności i prawa obywateli Unii Europejskiej [Influence of the global financial crisis on 
the fundamental freedoms and rights of EU citizens] (pp. 361-369)

•  Bsoul Magdalena, Szanse rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w krajach Unii Eu-
ropejskiej [Opportunitites for development of civil society in the countries of the 
European Union] (pp. 370-384)

•  Jaskiernia Alicja, Demokracja deliberatywna a polska debata w sprawie wprowadzenia 
ACTA [Deliberative democracy and the Polish debate on implementing ACTA] 
(pp. 385-396)

•  Marczewska-Rytko Maria, Europejska inicjatywa obywatelska jako wyraz implemen-
tacji instytucji demokracji bezpośredniej na poziomie Unii Europejskiej [European 
citizens initiative as an expression of implementation of the institution of direct 
democracy at the EU level] (pp. 397-407)

•  Wójcicka Ewa, Wpływ członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej na 
prawo głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych [Influence of the member-
ship of the Republic of Poland in the European Union on the voting and standing 
for local elections] (pp. 408-422)

•  Menkes Jerzy, Charakterystyka prawnicza: protokołu (nr 30) w sprawie stosowania 
Karty praw podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa; 
53. deklaracji Republiki Czeskiej i 61. deklaracji Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie 
Karty praw podstawowych Unii Europejskiej; 62. deklaracji Rzeczpospolitej Polskiej 
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dotyczącej Protokołu w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europej-
skiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa [Legal characteristics of Protocol (no. 30) 
on the Application of the Charter of Fundamental Rights to Poland and to the 
United Kingdom; the 53rd Declaration of the Czech Republic and the 61st De-
claration of the Republic of Poland on the Charter of Fundamental Rights of EU; 
the 62nd Declaration concerning the Protocol on application of the Charter of 
Fundamental Rights to Poland and to the United Kingdom] (pp. 423-437)

•  Cymerys Kazimierz, Problematyka praw człowieka w świetle Karty praw podstawo- 
wych w kontekście prawa do bezpieczeństwa osobistego [Human rights in the Charter of  
Fundamental Rights in the context of the right to personal security] (pp. 438-448)

•  Materna Robert, Rola Agencji Praw Podstawowych w świetle Karty praw podstawo-
wych Unii Europejskiej [The role of the Agency of Fundamental Rights in the light 
of the Charter of Fundamental Rights] (pp. 449-457)

•  Kasprzyk Wojciech, Rola Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej [The role 
of the Ombudsman of the European Union] (pp. 458-463)

•  Uczkiewicz Jacek, Europejski Trybunał Obrachunkowy – niezależny strażnik intere-
sów finansowych obywateli Unii Europejskiej [European Court of Auditors – inde-
pendent guardian of financial interest of the EU citizens] (pp. 464-475)

•  Vlabimirova Elena A., Rol nacionalnych sudov gosudarstv-czelenov v implementacii 
prava Evropejskogo Sojuza (pp. 476-480)

•  Sobczak Jacek, Ochrona danych osobowych – standardy unijne i rzeczywistość polska [Pro-
tection of personal data – European standards and Polish reality] (pp. 481-505)

•  Rzeszutko Małgorzata, Ochrona praw mniejszości narodowych w systemie prawnym 
Unii Europejskiej [Protection of national minorities rights in the EU legal system] 
(pp. 506-529)

•  Complak Krystian, Dyskryminacja wszystkich języków z wyjątkiem angielskiej mowy 
w świetle krajowych i unijnych standardów praw człowieka [Discrimination of all 
languages except for English in the light of national and EU standards of human 
rights] (pp. 530-539)

•  Kapka Marcin, Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego a system ochrony praw 
człowieka [Right of petition to the European Parliement and the system of human 
rights protection] (pp. 550-558)

•  Pietrusiński Mateusz, Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej jako wy-
raz standardów międzynarodowych propagowanych przez Rzecznika Praw Obywa-
telskich Unii Europejskiej [European Code of Good Administrative Behaviour as 
an expression of international standards propagated by the Ombudsman of the 
European Union] (pp. 559-570)

•  Chrobot Michał, Standardy zawarte w “białej księdze” Unii Europejskiej a realizacja kon-
stytucyjnego prawa do ochrony zdrowia [Standards included in the “white book” of the  
European Union and the constitutional right to health protection] (pp. 571-581)

•  Kopczyk Renata, Wpływ standardów unijnych na funkcjonowanie sportu [Influence 
of EU standards on the functioning of sport] (pp. 582-596)
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•  Bazylińska-Nagler Justyna, Konsumenckie prawo do reprezentacji w Unii Europejsk-
iej i w państwach członkowskich [Consumer right of representation in the European 
Union and its Member States] (pp. 597-614)

•  Klimas Marta, Ochrona ofiar handlu ludźmi w regulacjach Unii Europejskiej [Pro-
tection of victims of human trafficking in EU law] (pp. 615-628)

•  Falkiewicz Ariel, Zasada wzajemnego uznawania w sprawach karnych a ochrona 
praw jednostki. Uwagi na marginesie sprawy C-399/11 postępowanie karne przeciw-
ko Stefano Melloniemu [The principle of mutual recognition in criminal matters 
and protection of individual rights. Some comments on case C-399/11 Criminal 
proceeding against Stefano Melloni] (pp. 629-639)

•  Hoc Stanisław, Organy ochrony informacji niejawnych w państwach Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej [Bodies responsible for protec-
tion of classified information in the NATO and EU] (pp. 640-647)

Jaskiernia Jerzy (ed.), Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochro-
nę praw człowieka. Materiały konferencyjne (Warszawa, 22-23.04.2012) [The influ-
ence of international standards on the development of democracy and human rights. 
Conference materials (Warsaw, 22-23.04.2012)], vol. 3, Wwa 2013 Wydawn. Sej-
mowe, pp. 594 (selected chapters):
•  Zatwarnicki Marcin, Uwagi na temat efektywności systemu ochrony praw człowieka 

w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Stan obecny oraz perspektywy [Re-
marks on the effectiveness of the human rights protection system within the Unit-
ed Nations. Current state and perspectives] (pp. 11-23)

•  Gliszczyńska-Grabias Aleksandra, Powszechny przegląd okresowy jako mechanizm 
kontrolny przestrzegania praw człowieka w systemie Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych [Universal periodic review as a monitoring mechanism of observing human 
rights in the United Nations system] (pp. 24-33)

•  Spryszak Kamil, Suwerenność państwa a międzynarodowe obserwowanie wyborów 
[State sovereignty and international election monitoring] (pp. 34-43)

•  Sadovnikova Galina, Wlijanie universal’nych i regional’nych mieždunarodnych stan-
dartov na izbiratel’nyje prava (pp. 44-51)

•  Baratyński Łukasz, Ochrona środowiska jako element międzynarodowej ochrony praw 
człowieka w systemie Narodów Zjednoczonych [Environmental protection as part of 
international human rights protection in the UN system] (pp. 52-59)

•  Miodek Paweł, Problem ochrony praw człowieka w korporacjach transnarodowych 
[The problem of human rights protection in multinational corporations] (pp. 
60-75)

•  Menkes Marcin, Global governance w zakresie praw pracowniczych i bezpieczeństwa 
socjalnego [Global governance in the domain of employees’ rights and social secu-
rity] (pp. 76-87)

•  Weiss Elżbieta, Standardy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w zakresie 
ochrony praw człowieka [The standards of corporate social responsibility in the 
domain of human rights] (pp. 88-100)
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•  Klejnowska-Mosiołek Urszula, Prawo do opieki i prawo do odwiedzin w świetle kon-
wencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [The 
right to care and the right to visit in the light of the Hague Convention concerning 
civil aspects of foreign child kidnapping] (pp. 101-109)

•  Zieja Anna-Rola, Znaczenie i metody działania Amnesty International w procesie 
ochrony praw człowieka na świecie [The role and methods of actions of Amnesty 
International in the field of human rights] (pp. 110-123)

•  Kołodko Krystyna, Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu jako organ 
upowszechniający międzynarodowe standardy w dziedzinie sportu [The International 
Court of Arbitration for Sport as a body popularizing international standards in 
sport] (pp. 124-134)

•  Wrońska Iwona, Amerykańska Konwencja Praw Człowieka a stanowisko Kanady 
[The American Convention of Human Rights and the Canadian position] (pp. 
135-148)

•  Cymerys-Cesarz Justyna, Wpływ międzynarodowych standardów praw człowieka na 
ochronę praw kobiet [The influence of international human rights standards on 
women’s rights] (pp. 155-163)

•  Długosz Michał, Współczesne standardy niedyskryminacji osób homoseksualnych 
w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego [Contemporary standards of 
nondiscrimination of homosexual persons in the light of the principles of a demo-
cratic state of law] (pp. 164-177)

•  Piotrowicz Joanna, Adopcja dziecka przez osoby niepozostające w związku w kontekście 
ochrony praw człowieka [Adoption of children by persons not being in a relation-
ship in the context of human rights protection] (pp. 178-189)

•  Prochowski Jan A., Standardy europejskie a rewindykacja mienia kościelnego [Euro-
pean standards and revindication of Church property] (pp. 199-219)

•  Spurek Sławomir, Prawo do dziedziczenia jako ekonomiczne prawo człowieka na tle 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, prawa cywilnego oraz standardów europejskich 
[The right to inherit as an economic human right in the light of the Polish Con-
stitution, civil law and European standards] (pp. 220-230)

•  Wojda Rafał, Realizowanie przez Polskę postanowień Europejskiej karty języków regio-
nalnych lub mniejszościowych [The execution of provisions of the European Charter 
for Regional or Minority Languages in Poland] (pp. 231-243)

•  Szymoniczek Joanna, Zobowiązania międzynarodowe a sytuacja uchodźców w Polsce 
[International obligations and the situation of refugees in Poland] (pp. 244-257)

•  Kowalski Grzegorz, Nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej na tle 
standardów europejskich [The amendment of the act on access to public informa-
tion against the background of European standards] (pp. 272-283)

•  Ostrouch Sebastian, Retencja danych telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez 
organy ścigania w świetle systemu ochrony praw człowieka [Retention of telecom-
munication data used by law enforcement agencies in the light of human rights 
protection] (pp. 284-291)
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•  Borowiec Tomasz, Wpływ standardów europejskich na wykonywanie zawodu radcy 
prawnego – wybrane zagadnienia [The influence of European standards on legal 
advisors – selected problems] (pp. 292-311)

•  Kraśkiewicz Magdalena, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE 
w europejskim systemie ochrony praw człowieka [The OSCE Office of Democratic Insti-
tutions and Human Rights in the European system of human rights] (pp. 330-339)

•  Heinze Marcin, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE a interna-
cjonalizacja demokratycznych standardów w państwach Europy Środkowej i Wschod- 
niej [The OSCE Office of Democratic Institutions and Human Rights and the 
internationalization of democratic standards in Eastern and Western Europe] (pp. 
340-353)

•  Mochocki Ryszard, Działalność Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w europejskim 
systemie ochrony praw człowieka [Activities of the Helsinki Foundation for Human 
Rights in the European system of human rights] (pp. 354-365)

•  Drzewicki Krzysztof, Międzynarodowa ochrona praw językowych mniejszości polskiej 
na Litwie w odniesieniu do pisowni imion i nazwisk [International protection of 
language rights of the Polish minority in Lithuania with respect to spelling of 
names and surnames] (pp. 366-388)

•  Zaleśny Jacek, Podział władzy w Federacji Rosyjskiej – między tradycją rodzimą a za-
chodnioeuropejską [Separation of powers in the Russian Federation – between do-
mestic and Western tradition] (pp. 389-396)

•  Kravczuk Vladimir, Adaptacija mieždunarodnych standartov prav čeloveka v sfere 
sudoproizvodstva v Ukrainie (pp. 397- 401)

•  Fedorenko Vladislav, Konstitucionnaja reforma Ukrainy: nacionalnyj opyt i mieždu-
narodnyje standarty demokratii (pp. 402- 409)

•  Sviatun Olena, Implementation of International Standards of Combating Trafficking 
in Human Beings in Ukraine (pp. 410-418)

•  Šompol Elena, Implementacija meždunarodnych i evropejskich standartov v sfere eko-
logičeskich prav čelovieka v Ukrainie (pp. 419-429)

•  Drinóczi Timea, Influence of human rights standards? Hungarian style on dialogic 
interaction (pp. 430-440)

•  Zgiep Luiza, Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na postrzeganie podsta-
wowych zasad konstytucyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej [The influence of the juris-
prudence of the Constitutional Tribunal on the perception of fundamental consti-
tutional principles in the Republic of Poland] (pp. 459- 470)

•  Strzępek Michał, Konstytucyjne rozumienie pojęcia „własność” w orzecznictwie Trybu-
nału Konstytucyjnego [The constitutional meaning of the concept of “property” in 
the jurisprudence of the Constitutional Tribunal] (pp. 471-481)

•  Amandykova Kaule K., Rol normativnych postanovlenij KS v processe zaščity prav 
i svobod čeloveka i grażdanina RK (pp. 495-504)

•  Alebastrova Irina A, Meždunarodnye standarty demokratičeskich vyborov i ich otra-
ženie v sudebnoj praktike (pp. 505-517)
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•  Abylasimov M.N., Rol Konstitucionnogo Soveta Respubliki Kazachstan po zaščite 
prav čeloveka (pp. 518-525)

•  Wajszczak Ryszard, Rzecznik Praw Obywatelskich na tle instytucji europejskich om-
budsmanów [Comparison of the Polish Ombudsman and European Ombudsmen 
of ] (pp. 529-543)

•  Borowski Krzysztof, Stosowanie przez Rzecznika Praw Obywatelskich międzynaro-
dowych standardów w zakresie praw osób pozbawionych wolności [Application by the 
Ombudsman of international standards with respect to rights of persons deprived 
of liberty] (pp. 559-570)

•  Rykowski Rafał, Rola Rzecznika Ubezpieczonych a ochrona praw człowieka w Rzeczy-
pospolitej Polskiej [The role of the Insurance Ombudsman and protection of hu-
man rights in the Republic of Poland] (pp. 581-591)

Kalicka-Mikołajczyk Adriana, Ramy prawne i zasady unijnej Europejskiej Polityki Sąsiedz-
twa wobec partnerów wschodnich [Legal boundaries and principles of the European 
Neighbourhood Policy towards eastern partners], Wrocław 2013 Prawnicza i Ekono-
miczna Biblioteka Cyfrowa, pp. 286.

Kantola Johanna, Polityka równości płci w Unii Europejskiej [The policy of gender equal-
ity in the EU], Wwa 2012 PWN, pp. 279.

Karska Elżbieta (ed.), Prawa dziecka w prawie międzynarodowym [Children’s rights in 
international law], Wwa 2013 UKSW, pp. 356:
•  Myszona-Kostrzewa Katarzyna, Prawo międzynarodowe a prawa dzieci i ich rodzi-

ców [International law and children’s and their parents’ rights] (pp. 13-24)
•  Wójcicka Paulina, Prawo dziecka do wychowania w rodzinie. Wybrane aspekty [Child-

ren’s rights to be brought up in a family. Selected aspects] (pp. 25-37)
•  Burek Wojciech, Polska jako państwo-strona Konwencji o prawach dziecka z 1989 

roku [Poland as a party of the Convention on the Rights of the Child from 1989] 
(pp. 38-51)

•  Bach-Golecka Dobrochna, Prawo do życia dzieci nienarodzonych w prawie mię-
dzynarodowym [The right to life of unborn children in international law] (pp.  
52-70)

•  Andrzejczak-Świątek Małgorzata, Wybrane międzynarodowe standardy działania ad-
ministracji publicznej w sprawach dotyczących dzieci [Selected international stand-
ards of public administration actions in cases concerning children] (pp. 71-82)

•  Rudnicki Zbigniew, Deklaracja genewska praw dziecka z 1924 roku [The Geneva 
Declaration of the rights of the child of 1924] (pp. 83-90)

•  Sokołowski Marcin, Dobro dziecka w prawie rodzinnym Unii Europejskiej. Aspekt 
formalnoprawny [Children’s welfare in EU family law. Formal and legal aspects] 
(pp. 91-98)

•  Perkowska Marta, Prawo do odpowiedzialnej edukacji? Unia Europejska wobec pro-
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lowego [The influence of Europeanisation of law on the institutions of commercial 
law], Wwa 2013, Wydawn. Prawn. LexisNexis, pp. 588 (selected chapters):
•  Sójka Tomasz, Wpływ dyrektywy o rynkach instrumentów finansowych (MiFID) 

i przepisów transponujących tę dyrektywę do polskiego porządku prawnego na treść 
stosunków cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi maklerskie 
(inwestycyjne) a ich klientami [Market influence in Financial Instruments Directive 
(MiFID) and Polish implementing provisions on the legal relations between the 
entities providing brokerage services and their clients] (pp. 1-14)

POLISH bIbLIOGraPHY Of InternatIOnaL anD eUrOPean Law 2013432



•  Białkowski Marek, Trendy reformatorskie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 
i ich wpływ na prawo spółek [Reform trends in the case law of the Court of Justice 
and their influence on corporate law] (pp. 15-26)
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