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PUBLIC INTERNATIONAL LAW AND EUROPEAN UNION LAW
1. Monographs and contribution in books
Antonowicz Lech, Podręcznik prawa międzynarodowego [International law textbook],
(14th ed.), Wolters Kluwer, Warszawa 2015, pp. 288
Baranowska Grażyna, Adam Bodnar, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias (eds.), Ochrona
praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej. 20 lat – osiągnięcia i wyzwania na
przyszłość [Protection of citizens of the European Union. 20 years – achievements
and challenges for the future], Wolters Kluwer, Warszawa 2015, pp. 267:
• Sadurski Wojciech – Obywatelstwo europejskie a legitymacja demokratyczna Unii
Europejskiej [European citizenship and democratic legitimacy of the European
Union] (pp. 23-38)
• Śledzińska-Simon Anna – Europejska inicjatywa obywatelska, czyli fiasko demokratycznego telos? [European citizens’ initiative – failure of democratic telos?]
(pp. 39-66)
• Makowicz Bartosz – Petycja do Parlamentu Europejskiego, czyli obywatel w akcji
[Petition to the European Parliament – a citizen in action] (pp. 67-77)
• Hołub-Śniadach Olga – Obywatel Unii Europejskiej w europejskiej przestrzeni
publicznej [Citizen of the European Union in the European public space] (pp.
78-92)
• Koncewicz Tomasz T. – Przemyśleć Europę i jej prawo dzisiaj to zadać właściwe
pytania [Rethinking Europe and its law today is asking right questions] (pp.
93-124)
• Bodnar Adam – Rzeczywisty wymiar praw i wolności politycznych obywateli Unii
Europejskiej [Actual dimension of rights and political freedoms of the citizens of
the European Union] (pp. 127-140)
• Pudzianowska Dorota – Warunki nabycia i utraty obywatelstwa Unii Europejskiej.
Czy dochodzi do autonomizacji pojęcia obywatelstwa Unii? [Condition for acquring
and loosing EU citizenship. Autonomization of the concept of the Union citizen
ship?] (pp. 141-154)
• Jasiński Filip – Prawo dostępu obywateli Unii Europejskiej do pomocy konsularnej
[Right to consular protection of citizens of the European Union] (pp. 155-169)
• Dąbrowski Marcin – Realizacja praw politycznych przez cudzoziemców – obywateli
Unii Europejskiej za pośrednictwem komitetów wyborczych w świetle zasady równości
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szans wyborczych [Realization of political right by foreigners – citizens of the European Union – through electoral committees in the lighh of the principle of equal
opportunities of competition in election] (pp. 170-189)
• Czaplińska Anna – Znaczenie zasady niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową dla kształtowania koncepcji obywatelstwa Unii Europejskiej
w zakresie praw i wolności osobistych [Importance of the principle of non-discrimination based on national origin for the development of the concept of citizenship of the European Union with respect to personal rights and freedoms]
(pp. 193-220)
• Śmiszek Krzysztof – Zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową
a dyrektywy antydyskryminacyjne [Prohibition of national origin discrimination
and the antidiscrimination directives] (pp. 221-244)
• Gliszczyńska-Grabias Aleksandra – Zasada równości i niedyskryminacji w prawie
Unii Europejskiej a aktorzy krajowi [The principle of equality and non-discrimination in European Union law and national actors] (pp. 245-264)
Barcz Jan, Maciej Górka, Anna Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji [Institutions and law of the
European Union. Textbook for students of law, management and administration],
(4th ed.), Wolters Kluwer, Warszawa 2015, pp. 500
Bąk Tomasz, Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej [Counter-terrorism regimes in the EU states], Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów-Szczecin 2015, pp. 397
Cebul Krzysztof, Andrzej Rudowski (eds.), Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa [International and internal determinants of state security], Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2015, pp. 200
Ciechanowski Grzegorz, Marek Cupryjak, Patryk Nowak (eds.), Zwalczanie zagrożeń
współczesnego świata [Counteracting threats of the contemporary world], Wydawnic
two Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, pp. 320
Czubik Agnieszka, Prawo do prywatności. Wpływ amerykańskich koncepcji i rozwiązań
prawnych na prawo międzynarodowe [Right to privacy. Influence of the US concepts
and legal solutions on international law], Instytut Multimedialny, Kraków 2013,
pp. 467
Ćwiek-Karpowicz Jarosław, Stanislav Secrieru (eds.), Sankcje i Rosja [Sanctions and
Russia], Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2015, pp. 156
Dubel Przemysław, Artur Adamczyk (eds.), Polska w Unii Europejskiej. 10 lat doświadczeń [Poland in the European Union. 10 years of experience], Wydawnictwo Poltext,
Warszawa 2015, pp. 247
Dunin-Wąsowicz Maria, Aleksandra Jarczewska (eds.), Transatlantyckie partnerstwo
w dziedzinie handlu i inwestycji. Nowy etap instytucjonalizacji współpracy UE-USA
[Transatlantic Trade and Investement Partnership. A new phase of institutionalization of cooperation between the EU and US], Wydawnictwo Naukowe Scholar,
Warszawa 2015, pp. 318
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Dziwisz Dominika, Stany Zjednoczone a międzynarodowe bezpieczeństwo cybernetyczne
[The United States of America and international cybersecurity], Sowa, Warszawa
2015, pp. 328
Fehler Włodzimierz, Karina Paulina Marczuk (eds.), Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Uwarunkowania – realizacja – wyzwania w drugiej
dekadzie XXI wieku [Policy of the European Union on internal security. Determinants – realization – challenges in the second decade of 21st century], Wydawnic
two Difin, Warszawa 2015, pp. 320
Fijałkowski Łukasz, Elżbieta Stadtmüller (eds.), Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych [Norms, values and institutions in the contemporary international relations], pp. 427 (vol. 1), 513 (vol. 2), Wydawnictwo
Rambler, Warszawa 2015
Fiktus Paweł, Henryk Malewski, Maciej Marszał (eds.), Rodzinna Europa. Europejska
myśl polityczno-prawna u progu XXI wieku [Familial Europe. European political and
legal thought at the beginning of 21st century], Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, pp. 571, available at: http://bit.ly/1SUGo8q
Fiszer Józef M. (ed.), Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Próba bilansu
i nowe otwarcie [10 years of the Polish membership in the European Union. Assessment and new openning], Wydawnictwo Instytut Studiów Politycznych PAN,
Warszawa 2015, pp. 456
Freiberg Stephan, Nowy Traktat o Unii Europejskiej [New Treaty on the European
Union], C.H. Beck, Warszawa 2015, pp. XX + 114
Galster Jan, Aleksandra Szczerba-Zawada (eds.), Procedury decyzyjne Unii Europejskiej
[Decision-making procedures of the European Union], EuroPrawo, Warszawa 2015,
pp. 202
Gil Grzegorz, Upadanie państwa w stosunkach międzynarodowych po zimnej wojnie, [Failure of a state in international relations after the Cold War], Wydawnictwo UMCS,
Lublin 2015, pp. 335
Góralczyk Wojciech, Sawicki Stefan, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie [An outline of public international law], (16th ed.), Wolters Kluwer, Warszawa 2015, pp. 392
Grabowska Genowefa (ed.), Skuteczność prawa europejskiego. Zarys teorii i praktyki [Effectivness of European law. An outline of theory and practice], Europejska Wyższa
Szkoła Prawa i Administracji, Warszawa 2015, pp. 250
Gryz Jarosław, Włodzimierz Fehler, Wojciech Gonet, Kinga Machowicz, Karina Marczuk, Izabela Oleksiewicz, Renata Podgórzańska, Agnieszka Legucka, Agata LuderaRuszel, Katarzyna Stachurska-Szczesiak, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wczoraj –
dziś – jutro [International security. Yesterday – today – tomorrow], Rambler, Warszawa 2015, pp. 183
Guzik-Makaruk Ewa M., Emil W. Pływaczewski (eds.), Współczesne oblicza bezpieczeństwa [Contemporary faces of security], Temida 2, Białystok 2015, pp. 429
Haładyj Anna, Udział społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
jako instytucja prawa ochrony środowiska [Participation of the society in strategic
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environmental impact assessment as an instrument of environmental protection
law], Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, pp. 486
Harasimiuk Dominika E., Marcin Olszówka, Andrzej Zinkiewicz (eds.), Prawo UE
i porządek konstytucyjny państw członkowskich. Problem konkurencji i wzajemnych relacji [EU law and constitutional order of Member States. Problem of competition
and mutual relations], Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2014, pp. 149
• Miąsik Dawid – Rola krajowych konstytucji w kształtowaniu unijnych zasad ogólnych
– zarys problematyki w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [The role of national constitution in creation of Union general principles
– an outline of the problem in the light of the case law of the Court of Justice of
the Europan Union] (pp. 13-27)
• Maśnicki Jędrzej – Artykuł 53 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 26 lutego 2013 r. w sprawie
Stefano Melloni przeciwko Ministerio Fiscal, syg. C-399/11 [Article 53 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union after judgment of the Court
of Justice of the European Union of 26 Febrary 2013 in case Stefano Melloni
v. Ministerio Fiscal, C-399/11] (pp. 28-41)
• Harasimiuk Dominika E. – Rola przepisów państw członkowskich przy określaniu zakresu podmiotowego obywatelstwa Unii Europejskiej – uwagi na tle wyroku
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2 marca 2010 r. w sprawie Janko
Rottmann przeciwko Freistaat Bayern, sygn. C-135/08 [Role of national provisions in determining personal scope of the EU citizenship – remarks against
the backdrop of the judgment of the Court of Justice of the European Union
of 2 March 2010 in case Janko Rottmann v. Freistaat Bayern, C-135/08]
(pp. 42-54)
• Godlewski Mariusz – Dopuszczalność kontroli konstytucyjności prawa pierwotnego
i pochodnego Unii Europejskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [Permissibility of consitutional control of primary and secondary EU law in the jurisprudence of the Constitutional Tribunal] (pp. 57-71)
• Olszówka Marcin – Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego w zakresie orzekania
w sprawie konstytucyjności prawa Unii Europejskiej [Competences of the Constitutional Tribunal with respect to the assessment of constitutionality of EU law] (pp.
72-82)
• Krzeszowiak Aleksander – Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej we Francji
[The principle of primacy of EU law in France] (pp. 83-94)
• Eysymontt Małgorzata – Analiza prawna Traktatu o Stabilności, Koordynacji i Zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej – ocena możliwych korzyści i zagrożeń
dla polskiego systemu konstytucyjnego [Analysis of the Treaty on the Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union – assessment of
benefits and threats for the Polish constitutional system] (pp. 97-132)
Holy Katarzyna, Prawo międzynarodowe publiczne wobec amnestii [Public international
law towards amnesty], Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, pp. 310

Polish Bibliography of international and european Law 2015

371

Iwanek Tomasz, Zbrodnia ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości w prawie międzynarodowym [Crime of genocide and crimes against humanity in international law],
Wolters Kluwer, Warszawa 2015, pp. 467
Jabłoński Mariusz, Sylwia Jarosz-Żukowska (eds.), Zasada pierwszeństwa prawa Unii
Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP [Precedence principle
of EU law in the practice of Polish public authorities], E-Wydawnictwo. Prawnicza
i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2015, pp. 368, available at: http://bit.
ly/1r3xr6J
Jaskiernia Jerzy (ed.), Uniwersalny system ochrony praw człowieka. Aksjologia – instytucje
– efektywność [Universal system of human rights protection. Axiology – institutions
– effectiveness], vol. 1, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2015, pp. 646 (selected
chapters):
• Paruch Stanisław A. – Prawo a kryteria oceny efektywności międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka [Law and criteria for assessment of the international
system of human rights] (pp. 32-55)
• Kilanowski Marcin – How much state when protecting human rights? Do we need
a “strong state”? (pp. 56-71)
• Marczewska-Rytko Maria – Kwestie wolności jednostki w warunkach globalizującego się świata [Problem of individual freedom in the globalizing world] (pp.
103-118)
• Klimkowski Michał – Znaczenie zasady pomocniczości dla międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka [The meaning of subsidiarity principle in the system of
international human rights protection] (pp. 185-194)
• Menkes Jerzy – Ochrona danych osobowych w stanach nadzwyczajnych – perspektywa
międzynarodowa i europejska [Protection of personal data in states of exception –
international and European perspective] (pp. 309-330)
• Rzeszutko-Piotrowska Małgorzata – The use of submarines in asymmetric conflicts
(pp. 331-351)
• Baratyński Łukasz – Bezpieczeństwo ekologiczne – wyzwanie dla państw w XXI w.
[Ecological security – challenges for states in 21st century] (pp. 352-361)
• Kałużny Mirosław P. – Światowe systemy ochrony praw człowieka a mniejszość romska (wybrane zagadnienia) [International systems of human rights protection and
Roma minority (selected issues)] (pp. 394-419)
• Miodek Paweł – ONZ-owski model ochrony praw człowieka w świecie postindustrialnej gospodarki. Stanowisko Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ
ds. Poszanowania Praw Człowieka przez Korporacje Transnarodowe i inne Przedsiębiorstwa [The UN model of human rights protecion in the world of postindustrial
economy. The position of the UN Secretary-General’s Special Representative on
Issue of Human Rights, Transnational Corporations and other Business Enter
prises] (pp. 423-441)
• Klejnowska-Mosiołek Urszula – Konstytucyjna zasada suwerenności narodu w świetle praw obywatelskich Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
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[Constitutional principle of the sovereignty of people in the light of civil rights of
the International Covenant on Civil and Political Rights] (pp. 442-458)
• Jagiełło Dariusz – Postępowanie dowodowe przed Międzynarodowym Trybunałem
Karnym a standardy ochrony praw osób w nim uczestniczących [Evidentiary proceed
ing before the International Criminal Court and protection standards of participating persons] (pp. 459-474)
• Gardocki Sylwester – Współpraca Unii Europejskiej z międzynarodowymi sądami
karnymi [Cooperation of the European Union with international criminal courts]
(pp. 475-493)
• Kołodko Krystyna – Wybrane standardy prawne Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w świetle orzecznictwa Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu w Lozannie [Selected legal standards of the European Convention on Human Rights in
the light of the case law of the Court of Arbitration for Sport in Lausanne] (pp.
494-513)
• Stefańska Magdalena – Program ochrony praw człowieka i upowszechnienia między
narodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych – przypadek Amerykańskiego
Czerwonego Krzyża [Programme of human rights protection and dissemination of
humanitarian law – a case study of the American Red Cross] (pp. 514-528)
• Radajewska Natalia – Amnesty International – międzynarodowa instytucja działająca na rzecz ochrony praw człowieka w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych [Amnesty International – international institution for protection of human
rights in states of the European Union and the United States] (pp. 529-539)
• Spryszak Kamil – Działania Unii Międzyparlamentarnej (IPU) na rzecz wspierania
demokracji i praw człowieka [Activities of the Inter-Parliamentary Union for the
support of democracy and human rights] (pp. 540-550)
• Wojniusz Malwina – Liga Państw Arabskich jako organizacja regionalna o charakterze ogólnym [The League of Arab States as a regional organization of general
character] (pp. 603-610)
• Gosławski Michał – Polityka zagraniczna Chińskiej Republiki Ludowej. Wpływ na
internacjonalizację standardów w dziedzinie praw człowieka [Foreign policy of the
People’s Republic of China. Impact on internalization of standards in the area of
human rights] (pp. 632-643)
Jaskiernia Jerzy (ed.), Amerykański system ochrony praw człowieka. Aksjologia – instytucje –
efektywność [American system of human rights protection. Axiology – institutions –
effectiveness], vol. 2, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2015, pp. 669 (selected
chapters):
• Conci Luiz G.A. – The Inter-American System of Human Rights Protection: Birth
and evolution (pp. 11-34)
• Bárány Eduard – Two Roles of Constitutional and International Courts Protecting
Human Rights (pp. 35-39)
• Papucki Mateusz – Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka jako jeden z elementów panamerykańskiego systemu ochrony praw człowieka [The Inter-American
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Court of Human Rights as one of the elements of the Pan-American system of
human rights protection] (pp. 40-51)
• Liżewski Bartosz – Aksjologiczne uwarunkowania modelu jurysdykcji Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka (analiza teoretycznoprawna) [Axiological conditions of jurisdictional model of the Inter-American Court of Human Rights]
(pp. 52-70)
• Szpak Agnieszka – Sprawa Abella przeciwko Argentynie – przykład interakcji między
prawem międzynarodowym praw człowieka a międzynarodowym prawem humanitarnym w decyzjach Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka [Abella v. Argentina
case – an example of interaction between international human rights law and international humanitarian law in decision of the Inter-American Commission on
Human Rights] (pp. 71-82)
• Kapka Marcin – Prawo do petycji w międzyamerykańskim systemie ochrony praw
człowieka [Right to petition in the inter-Amercian system of human rights protection] (pp. 83-94)
• Gozdek Kamil – Prawnonaturalne fundamenty europejskiego oraz amerykańskiego
systemu ochrony praw człowieka [Natural law foundations of the European and
American system of human rights protection] (pp. 230-244)
• Sobczak Jacek – Wolność wypowiedzi w europejskich oraz północnoamerykańskich
systemach prawnych [Freedom of expression in the European and North American
legal systems] (pp. 245-279)
• Sopa Dominika – Przesłanki ograniczenia wolności słowa w świetle europejskich
i amerykańskich regulacji prawnych [Prerequisites for restricting freedom of speech
in the light of European and American legal regulations] (pp. 280-297)
• Kakareko Ksenia – Prawo do informacji a prawo autorskie w perspektywie europejskiej i amerykańskiej [Right to information and copyrights in the European and
American perspective] (pp. 298-314)
• Schambeck Herbert – Die Bedeutung der Grundrechte der USA für die europäische
Verfassungsstaatlichkeit (pp. 315-322)
• Winiarczyk-Kossakowska Małgorzata – Stosunki państwo-Kościół w modelach ochrony
praw człowieka: europejskim i amerykańskim [Relations between state and the Church
in the European and American human rights protection models] (pp. 323-332)
• Koeck Heribert F. – Separation of Church and State and Religious Freedom – Complementary or Conflicting Concepts? Some Remarks on the U.S. and the European
Tradition (pp. 333-353)
• Masek Celina M. – Prozelityzm w ujęciu międzynarodowych standardów wolności
sumienia i wyznania na przykładzie Europy i USA [Proselytism in the context of
international standards on freedom of conscience and religion on the example of
Europe and the USA] (pp. 354-366)
• Domańska Monika – Transatlantycka lekcja prawa antydyskryminacyjnego – wybrane zagadnienia [Transatlantic lesson of antidiscrimination law – selected issues]
(pp. 367-383)
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• Kowalik-Bańczyk Krystyna – Prawo do prywatności w Internecie – kolizja między
amerykańskim i europejskim modelem ochrony [Right to privacy in Internet – con
flict between the American and European model of protection] (pp. 395-410)
• Banaszak Bogusław – Skarga konstytucyjna w europejskim oraz amerykańskim modelu ochrony praw człowieka [Constitutional complaint in the European and American models of human rights protection] (pp. 454-467)
• Lenart Ewelina – Instytucjonalne i rodzinne formy opieki zastępczej nad dzieckiem
– ochrona jego praw według przepisów prawa krajowego, europejskiego i systemu amerykańskiego [Institutional and familiar forms of childcare – protection of rights of
a child in national, European and American law] (pp. 525-537)
• Laskowski Jan – Problemy ochrony danych wrażliwych we współpracy antyterrorystycznej UE i USA [Problems of senstive data protection in the area of antiterrorism cooperation between the EU and the USA] (pp. 560-572)
• Kasprzyk Wojciech – Przechwytywanie rozmów telefonicznych (Europejsko-amerykańskie pojęcie ochrony praw człowieka) [Call capture (European and Amercian
conception of human rights protection] (pp. 573-581)
• Bazylińska-Nagler Justyna – Prawo do świadczeń medycznych w prawie Unii Europejskiej i w prawie Stanów Zjednoczonych Ameryki [Right to medical treatement in
EU and US law] (pp. 603-616)
• Kosińska Anna M. – Wybrane aspekty ochrony praw migrantów nieregularnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki [Selected aspects of irregular migrants’ protection in
the United States of America] (pp. 617-630)
Jaskiernia Jerzy (ed.), Europejski system ochrony praw człowieka. Aksjologia – instytucje –
efektywność [European system of human rights protection. Axiology – institutions
– effectiveness], vol. 3, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2015, pp. 678 (selected
chapters):
• Cymerys Kazimierz – Tendencje w zakresie ochrony praw człowieka w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [Tendencies in the human rights
protection in the light of the European Court of Human Rights case law] (pp.
11-21)
• Czepek Jakub – Wyrok w sprawie Kurić i inni przeciwko Słowenii jako przykład
problemu systemowego i strukturalnego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka [Judgment in Kurić and others v. Slovenia as an example of systemic
and structural problem in the case law of the European Court of Human Rights]
(pp. 22-31)
• Kruk Michał – Artykuł 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności a ochrona własności intelektualnej (wybrane aspekty) [Article 10 of the Convention on the protection of human rights and protection of intelectual property
rights (selected problems)] (pp. 32-49)
• Kotowska Anna – Prawa człowieka a problemy współczesnego świata. Próba analizy
zagadnienia na podstawie działalności Komisarza Praw Człowieka Rady Europy [Human rights and problems of the contemporary world. An attempt to analyze the
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problem on the basis of activities of the Commissioner for Human Rights of the
Council of Europe] (pp. 50-60)
• Dybowska Agnieszka – Tendencje rozwojowe polityki młodzieżowej Rady Europy
w zakresie ochrony praw człowieka [Tendencies in the youth policy of the Council
of Europe with respect to human rights protection] (pp. 61-72)
• Pikuła Łukasz J. – Od zasad do wartości. Nowa jakość normatywna w porządku
prawnym UE [From principles to values. New normative quality in the EU legal
order] (pp. 75-83)
• Serowaniec Maciej – O deficycie demokracji Unii Europejskiej w świetle koncepcji
dzielonej suwerenności ludu J. Habermasa [About democratic deficit of the European Union in the light of the concept of shared sovereignty of J. Habermas] (pp.
84-95)
• Bigos Dariusz – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako organ sprawujący
kontrolę sądową nad przestrzeganiem praw człowieka wymienionych w Karcie Praw
Podstawowych [The Court of Justice of the European Union as a body excercising
judicial control over protection of human rights enumerated in the Charter of
Fundamental Rights] (pp. 96-106)
• Klimkowski Michał – Prawa człowieka a zasada subsydiarności w Unii Europejskiej
[Human rights and the subsidiarity principle in the European Union] (pp. 120-129)
• Jaskiernia Alicja – Ochrona prywatności w epoce cyfrowej w perspektywie regulacyjnej
Unii Europejskiej [Protection of privacy in the digital era in the regulatory perspective of the European Union] (pp. 130-150)
• Gołda-Sobczak Maria – Unia Europejska wobec potrzeby ochrony danych osobowych
[The European Union and the need for protection of personal data] (pp. 151-168)
• Karowiec Robert – Prawa społeczno-ekonomiczne w świetle Karty Praw Podstawowych UE na tle porównawczym z innymi dokumentami międzynarodowymi [Social
and economic rights in the light of the Charter of Fundamental Rights of the European Union as compared to other international documents] (pp. 169-190)
• Bielecki Leszek – Prawo do dobrej administracji jako wzmocnienie efektywności
ochrony praw człowieka i obywatela w Unii Europejskiej [Right to good administration as a form of strengtening protection of human and citizen’s rights in the
European Union] (pp. 191-200)
• Cymerys-Cesarz Justyna – Koncepcja równości kobiet i mężczyzn w prawie wspólnotowym – problem dyskryminacji w stosunkach pracy [The concept of equality between women and men in Community law – problem of discrimination in labour
relations] (pp. 201-208)
• Laskowska Justyna – Kontrowersje wokół niemieckiego „kompromisu azylowego”. Czy
Unia Europejska ogranicza prawo do azylu? [Controversies around the German “asylum compromise”. Does the European Union limit right to asylum?] (pp. 221-232)
• Jaworska Katarzyna – Socjalne traktowanie bezrobocia w państwach Unii Europejskiej [Social approach to unemployment in states of the European Union] (pp.
233-242)
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• Chodorowska Anna – Zasada solidarności w prawie azylowym Unii Europejskiej
[Solidarity principle in asylum law of the European Union] (pp. 243-259)
• Stępkowski Łukasz – Access to justice in the European Union’s NATURA 2000 Net
work (pp. 260-273)
• Baratyński Łukasz – Zarządzanie ochroną środowiska w Unii Europejskiej [Environmental protection management in the European Union] (pp. 274-282)
• Horajska Aneta – Obszary aktywności Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w europejskim systemie ochrony praw człowieka [Areas of activities of
the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights in the European
system of human rights protection] (pp. 285-292)
• Heinze Marcin – Wysoki Komisarz OBWE do spraw Mniejszości Narodowych jako
instytucja regionalnej ochrony praw człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej [The
OSCE High Commissioner on National Minorities as an institution of the human
rights protection in the Central Eastern Europe] (pp. 293-315)
• Wojda Rafał – Wytyczne z Lublany z 7 listopada 2012 r. dotyczące integracji społeczeństw jako przykład soft law tworzonego z inicjatywy Wysokiego Komisarza OBWE
do spraw Mniejszości Narodowych [Ljubljana guidelines on integration of diverse
societies of 7 November 2012 as an example of soft law created upon the initiative
of the OSCE High Commissioner on National Minorities] (pp. 316-331)
• Pankevič Ivan – Rol’ OBSE v. reformirovanii izbiratel’nogo zakonodatel’stva Ukrainy
(pp. 332-342)
Jaskiernia Jerzy (ed.), Problemy realizacji regionalnych standardów ochrony praw człowieka w praktyce ustrojowej państw [Problems with the realization of regional standards
of human rights protection in the institutional practice of states], vol. 4, Wydawnic
two A. Marszałek, Toruń 2015, pp. 648 (selected chapters):
• Cox Noel – The conceptual basis of human rights discourse in Europe: An historical
perspective (pp. 8-20)
• Wojtczak Daniel – Zasada społeczeństwa obywatelskiego w europejskim porządku
prawnym [Civil society principle in the European legal order] (pp. 21-33)
• Kałużny Mirosław P. – Walka z dyskryminacją w Europie a ochrona praw człowieka
[Struggle against discrimination in Europe and protection of human rights] (pp.
34-58)
• Piekarczyk Sławomir – Ochrona prawna równego traktowania w zatrudnieniu jako
jednego z podstawowych praw człowieka. Model europejski [Legal protection of equal
treatment in employment as one of the fundamental human rights. The European
model] (pp. 59-75)
• Saletra Wojciech – Sądownictwo administracyjne a ochrona praw obywateli w tradycji europejskiego systemu prawnego – zarys problematyki [Administrative courts and
protection of citizens in the tradition of the European legal system – an outline of
the problem] (pp. 76-86)
• Warakomska Anna – Prawa kobiet muzułmańskich w Europie [Right of muslim
women in Europe] (pp. 121-143)
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• Sobczak Witold – Problem wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w zakresie wznowienia postępowania. Próba krytycznego spojrzenia
[Problem of implementation of judgments of the European Court of Human Rights with respect to resumption of a preceeding. Critical analysis] (pp.
144-160)
• Szreder Krzysztof – Europejski Trybunał Praw Człowieka jako gwarant rzetelnego procesu a praktyka polskiego wymiaru sprawiedliwości [The European Court of Human
Rights as a guarantor of due process and practice of the Polish judicial system] (pp.
161-172)
• Uss Tomasz – Karta Praw Podstawowych UE – kontrowersje wokół jej stosowania
w Polsce [The Charter of Fundamental Rights of the European Union – controversies concerning its applicaton in Poland] (pp. 193-215)
• Ruczkowski Piotr – Wpływ praw podstawowych UE na stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – wybrane aspekty [Impact of the EU fundamental righs on the application of rules on enforcement proceedings in administration – selected issues] (pp. 216-228)
• Sucholewski Damian – Praktyka trybunałów międzynarodowych dotycząca polskich
rozliczeń z przeszłością [Practice of international tribunals relating to the Polish
settlement with the past] (pp. 234-245)
• Kraśkiewicz Magdalena – Eutanazja w Europie – opinie i regulacje prawne [Euthanasia in Europe – opinions and legal regulations] (pp. 246-255)
• Kucharski Krzysztof – Prawa człowieka a środki techniki operacyjnej wykorzystywane
do minimalizowania zjawiska przestępczości w szkołach [Human rights and technical means used to minimise delinquency in schools] (pp. 256-273)
• Smyrnova Ksenya – European model of legal regulation of competition: Impact of
liberal ideas on freedom of competition (pp. 274-283)
• Gniadzik Magdalena – Europejski Trybunał Praw Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wobec dyskryminacji ze względu na orientację seksualną – aktualne tendencje [The European Court of Human Rights and the Court of Justice
of the European Union on sexual orientation discrimination – current tendencies]
(pp. 297-309)
• Ryszka Joanna – Wymiar społeczny rynku wewnętrznego – rzeczywistość czy iluzja?
[Social dimension of the internal market – reality or illusion?] (pp. 310-330)
• Janaczek Katarzyna – Ochrona macierzyństwa – wybrane problemy w europejskim
i krajowym prawie pracy [Protection of maternity – selected problems in European
and national labour law] (pp. 331-344)
• Stefaniak Katarzyna – Wolność człowieka a tymczasowe aresztowanie w prawie polskim na tle orzecznictwa ETPCz [Human freedom and pretrial detention in Polish
law against the backdrop of the ECtHR case law] (pp. 345-359)
• Żylińska Justyna – Prawa pokrzywdzonego w procesie karnym – standardy europejskie
a normy krajowe [Vicitm rights in a criminal proceeding – European standards and
national rules] (pp. 360-378)
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• Kopciuch Krzysztof – Prawo do obrony – aspekt wspólnotowy i krajowy [Right of
self-defence – community and national aspect] (pp. 379-390)
• Szyburska-Walczak Grażyna – Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka w sferze zabezpieczenia społecznego [Effectiveness of the European human
rights system in the area of social security] (pp. 422-439)
• Tomczak Ewelina M. – Prawo do odszkodowania uczestnika a odpowiedzialność podmiotów prowadzących badania kliniczne w polskim i europejskim modelu standardów
praw człowieka [Right to compensation for a participant and liability of subjects
running clinical trials in the Polish and European model of human rights protection] (pp. 462-474)
• Sekuła Małgorzata – Europejski model regulacji praw autorskich jako sposób ochrony
autora [European model for regulation of copyrights as a mean to protect rights of
an author] (pp. 475-488)
• Sokołowski Władysław – Kwestia praw człowieka w rosyjsko-ukraińskim konflikcie
wokół Krymu [Problem of human rights in the Russian-Ukrainian conflict over
Crimea] (pp. 540-548)
• Kuzborska Elżbieta – Prawa mniejszości polskiej na Litwie w świetle europejskich
standardów ich ochrony [Rights of Polish minority in Lithuania in the light of the
European protection standards] (pp. 595-609)
Kalisz Anna (ed.), Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia [Materiały konferencyjne. Warszawa, 25.04.2014] [Human rights. Contemporary phenomena, challenges and threats (Post-conference materials, Warsaw 25.04.2014)],
vol. 1, Humanitas, Sosnowiec 2015, pp. 296 (selected chapters):
• Ćwiertniak Tomasz – Zagadnienie obiektywności i uniwersalności praw człowieka.
Zarys problematyki [Problem of objectivity and universality of human rights. An
outline] (pp. 33-47)
• Cichos Katarzyna – Wyeliminowanie ubóstwa nowym zobowiązaniem prawnomiędzyna
rodowym [Eliminating poverty as a new obligation of international law] (pp. 57-63)
• Płaszowska Renata – Prawne problemy związane z realizacją prawa dostępu do dziedzictwa ludzkości [Legal problems related to access to the common heritage of
mankind] (pp. 91-97)
• Roszewska Katarzyna – Proces wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych [Implementation of the Convention on rights of persons with disabilities]
(pp. 99-108)
• Chmielowiec Agnieszka – Konstytucyjny status jednostki w RP a prawo międzynarodowe i prawo unijne – uwagi ogólne [Constitutional status of an individual in
Poland and international and European law – general remarks] (pp. 111-115)
• Sozański Jarosław – Kłopoty z wdrożeniem traktatowych unormowań ochrony praw
człowieka w porządku prawnym Unii Europejskiej [Problems with implementation of
treaty provisions on human rights protection in the EU legal order] (pp. 117-135)
• Stawicka Paulina – Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – korzyści, zagrożenia i wyzwania [Ac-
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cession of the European Union to the European Convention on Human Rights
and Fundamental Freedoms – benefits, threats and challenges] (pp. 137-145)
• Półtorak Magdalena – Unijna koncepcja równości płci na tle standardów CEDAW
[Union conception of sex equality against the CEDAW standards] (pp. 147-156)
• Nowosad Bogdan – Prawa unijnego pasażera jako element prawa człowieka trzeciej
generacji [Rights of an EU passenger as an element of the thrid generation human
rights] (pp. 157-164)
• Kasperska-Kurzawa Kamila – Aneksja Krymu – naruszenie pacta sunt servanda
a klauzula rebus sic stantibus [Annexation of Crimea – violation of pacta sunt servanda and rebus sic stantibus clause] (pp. 183-191)
Kalisz Anna (ed.), Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia [Materiały konferencyjne. Warszawa, 25.04.2014] [Human rights. Contemporary phenomena, challenges, threats (Post-conference materials, Warsaw 25.04.2014)], vol. 2,
Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2015, pp. 221 (selected chapters):
• Cichoń Mateusz – Konstytucyjna zasada ochrony własności – od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka do polskiego Kodeksu cywilnego [Constitutional principle of
ownership protection – from the Universal Declaration of Human Rights to the
Polish Civil Code] (pp. 111-118)
• Wujczyk Marcin – Prawa pracownicze jako prawa człowieka – rozważania na tle
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka [Labour rights as human rights
– deliberation against the backdrop of the European Convention on Human
Rights] (pp. 215-221)
Karski Karol, Rozpad Związku Radzieckiego a prawo międzynarodowe [Dissolution of
the Soviet Union and international law], Bellona, Warszawa 2015, pp. 375
Kenig-Witkowska Maria M., Adam Łazowski, Rudolf Ostrihansky, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej [Institutional law of the European Union], (6th ed.), C.H.
Beck, Warszawa 2015, pp. XX + 472
Koronkiewicz Joanna, Terminologia podatkowa a prawidłowość implementacji dyrektyw
unijnych w Polsce [Tax terminology and correctness of implementation of EU directives in Poland], Wolters Kluwer, Warszawa 2015, pp. 307
Kosińska Anna M., Paweł Wojtasik (eds.), Acquis return. Doświadczenia implementacji
i rozwój polityki powrotowej Unii Europejskiej [Acquis return. Implementation experience and development of the return policy of the European Union], Fundacja
Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin 2015, pp. 176 (selected chapters):
• Demianiuk Jolanta – Monitoring powrotów przymusowych cudzoziemców [Monitor
ing of compulsory returns of foreigners] (pp. 13-26)
• Walczak Izabela – Wzmocnienie działań powrotowych poprzez inicjowanie i rozwój
współpracy z państwami trzecimi w zakresie wykonywania umów o readmisji [Strengthening return efforts through initation and developmenet of co-operation with
third states with respect to execution of agreements on readmission] (pp. 27-49)
• Kosińska Anna M. – Problem detencji nieudokumentowanych obywateli państw trzecich w kontekście ochrony praw podstawowych migrantów [Problem of detention of
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undocumented citizens of third states in the context of protection of fundamental
rights of migrants] (pp. 51-68)
• Kosińska Anna M. – Prawo do wysłuchania w procesie powrotowym w orzecznictwie
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [Right to be heard in return process in
the case law of the Court of Justice of the European Union] (pp. 69-86)
• Baranowski Jakub M. – Od Turco-Napolitano do Lampedusy – kilka refleksji na temat włoskiego prawa migracyjnego [From Turco-Napolitano to Lampedusa – some
reflections on the Italian migration law] (pp. 105-118)
• Bysiecka-Maciaszek Anna – Rasizm i fundamentalizm kulturowy w „Fortecy Europa”
[Racism and cultural fundamentalism in the “Fortress Europe”] (pp. 119-134)
• Kozak Iryna – Przestrzeganie praw człowieka przez Federację Rosyjską w orzecznictwie
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [Observance of human rights by the Russian
Federation in the case law of the European Court of Human Rights] (pp. 135-152)
Kotowiecki Andrzej, Status prawny meteorytów w Polsce [Legal status of meteorites in
Poland], Scal-Bis, Wadowice 2015, pp. 18
Kowalewska-Borys Ewa (ed.), Przemoc w rodzinie w aspekcie Konwencji Rady Europy
w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
[Violence in a family and the Council of Europe Convention on preventing and
combating violence against women and domestic violence], Wydawnictwo Difin,
Warszawa 2015, pp. 198 (selected chapters):
• Kowalewska-Borys Ewa – Podstawowe założenia oraz pojęcia Konwencji Stambulskiej [Basic provisions and concepts of the Istanbul Convention] (pp. 24-51)
• Michałowska Aneta – Polskie rozwiązania cywilnoprawne i karnoprawne w kontekś
cie art. 29 i art. 30 Konwencji Stambulskiej [Polish civil and criminal law solutions
in the context of Art. 29 and 30 of the Instanbul Convention] (pp. 52-72)
• Dajnowicz Diana – Konwencyjny i polski zakres kryminalizacji [Conventional and
Polish scope of criminalization] (pp. 73-93)
• Chomicz Małgorzata – Zobowiązania konwencyjne w perspektywie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz polskiego procesu karnego [Conventional obligations in the context of planned law on preventing domestic violence and rules
of Polish criminal procedure] (pp. 94-105)
• Brulińska Dominika – Ochrona i wsparcie [Protection and support] (pp. 106-138)
• Tywończuk-Gieniusz Anna – Profilaktyka, edukacja, programy leczenia [Prevention,
education and medical programmes] (pp. 139-159)
Koziński Mirosław H., Morskie prawo publiczne [Public maritime law], (5th ed.), Akademia Morska, Gdynia 2015, pp. 495
Kuś Artur, Anna Kosińska, Anna Szachoń-Pszenny (eds.), Agencja FRONTEX w strefie
Schengen. 10 lat doświadczeń [FRONTEX in the Schengen Area. 10 years of experience], Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, pp. 317
Kuźmiak Marta, Rola unijnych państw neutralnych w kształtowaniu bezpieczeństwa w Europie [A role of neutral states of the Union in building security in Europe], Dom
Wydawniczy Duet, Toruń 2013, pp. 658
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Kwiecień Roman, Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie społeczności międzynarodowej. O znaczeniu liberalizmu i komunitaryzmu dla teorii prawa
międzynarodowego [Individual interests of a state and community interests in international law. About importance of liberalism and communitarianism for legal
theory], Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, pp. 131
Kwiecień Roman (ed.), Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa [State and
international law as a system of law], UMCS, Lublin 2015, pp. 439:
• Kwiecień Roman – Wprowadzenie. Prawo międzynarodowe jako system prawa (przegląd zagadnień badawczych i koncepcja badań) [Introduction. International law as
a legal system (review of research problems and methodological approach)] (pp.
11-34)
• Kwiecień Roman – Państwo i jego suwerenność a prawo międzynarodowe jako system
prawa [State and its sovereignty and international law as a system of law] (pp.
37-46)
• Kwiecień Roman – Państwa jako suwerenni „międzynarodowi prawodawcy” a systemowe cechy prawa międzynarodowego [States as sovereign international law-makers
and systemic character of international law] (pp. 47-105)
• Saganek Przemysław – Uznanie jako akt jednostronny państwa a systemowy charakter prawa międzynarodowego [Recognition as unilateral act of a state and systemic
character of international law] (pp. 109-166)
• Kowalski Michał – Ius ad bellum a systemowy charakter prawa międzynarodowego
[Ius ad bellum and systemic character of international law] (pp. 167-202)
• Krzan Bartłomiej – Sądownictwo międzynarodowe a systemowy charakter prawa
międzynarodowego [International judiciary and systemic character of international
law] (pp. 205-261)
• Kałduński Marcin – Immunitet państwa a systemowy charakter prawa międzynarodowego [State immunity and systemic character of international law] (pp. 263-316)
• Balcerzak Michał – Odpowiedzialność międzynarodowa państwa za działania zabronione a systemowy charakter prawa międzynarodowego [International responsibility
and systemic character of international law] (pp. 319-354)
• Lis Edyta – Sankcje międzynarodowe a systemowy charakter prawa międzynarodowego [International sanctions and systemic character of international law] (pp.
355-427)
• Kwiecień Roman – Państwo i prawo międzynarodowe – „żyjąca symbioza”? [State
and international law – “living symbiosis”?] (pp. 429-436)
Litwiniuk Przemysław, Adam Niewiadomski, Roman Stec, Łukasz Ciołek (eds.), Chosen
Problems of Nature Conservation in Polish and International Law, Polish Economics
Publishers, Warszawa 2015, pp. 257
Liżewski Bartosz, Operacjonalizacja ochrony praw człowieka w porządku Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka. (Studium teoretycznoprawne) [Operalization of human
rights protection in the system of the European Convention on Human Rights
(Theoretical legal study)], Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, pp. 451
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Łuszczuk Michał, Piotr Graczyk, Adam Stępień, Małgorzata Śmieszek, Cele i narzędzia
polskiej polityki arktycznej [Objectives and tools of the Polish Arctic policy], Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2015, pp. 240, available at: http://bit.
ly/1NEUwRT
Małuszyńska Ewa, Grzegorz Mazur (eds.), Unia Europejska 2014+ [European Union
2014+], Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, pp. 487
Małuszyńska Ewa, Grzegorz Mazur, Ida Musiałkowska (eds.), Polska – 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej [Poland – 10 years of membership in the European Union],
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2015, pp. 483
Małuszyńska Ewa, Ida Musiałkowska, Grzegorz Mazur (eds.), Unia Europejska 10 lat po
największym rozszerzeniu. Perspektywa nowych państw członkowskich [The European
Union ten years after the largest enlargement. Perspective of new member states],
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2015, pp. 491
Marcisz Paweł, Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej [The concept of law-making by the Court of Justice of the European Union],
Wolters Kluwer, Warszawa 2015, pp. 420
Markiewicz-Stanny Joanna, Wolność pracy ludzkiej. Studium z zakresu praw człowieka
[Freedom of human work. Human rights study], Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, pp. 274
Marszałek Maciej, Waldemar Kitler (eds.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
wobec wyzwań współczesnego świata. Współczesne wyzwania dla podmiotów euroatlantyckiego środowiska bezpieczeństwa [National and international security and the challenges of the contemporary world. Contemporary challenges for subjects of the Euroatlantic security area], Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2015, pp. 362
Milczarek Dariusz, Olga Barburska, Past and Present of European Integration: Poland’s
Perspective, Aspra-Jr & Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015,
pp. 183
Nijakowski Lech M. (ed.), Europejskie i regionalne instrumenty ochrony języków zagrożo
nych. Konferencja, Warszawa, 5 listopada 2013 r. [European and regional instruments
for the protection of endangered languages], Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa
2015, pp. 137, available at: http://bit.ly/1MMjfZO
Ociepka Beata (ed.), Historia w dyplomacji publicznej [History in public diplomacy],
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, pp. 233
Owsiński Jan B., Regionalne systemy ochrony praw człowieka wobec wyzwań dla współczesnego prawa międzynarodowego [Regional systems of human rights protection and
challenges of contemporary international law], Wydawnictwo UJ, Kraków 2015,
pp. 144
Pancer-Cybulska Ewa, Ewa Szostak (eds.), Unia Europejska w 10 lat po największym
rozszerzeniu [The European Union 10 years after the largest enlargement], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2015, pp. 534
Piekutowska Agnieszka, Iwona Wrońska (eds.), Ten Years of the Visegrad Group Member
States in the European Union, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2015, pp. 214
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Pikuła Łukasz J., Aksjologia Unii Europejskiej w świetle źródeł, wykładni i instytucji [Axiology of the European Union in the light of sources, interpretation and institutions],
Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2015, pp. 271
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