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1. Prace oryginalne (rozdziały w książkach zbiorowych, artykuły w czasopismach);
Artykuły w czasopismach:
1. Kompetencja doradcza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w świetle
opinii Trybunału Sprawiedliwości 2/13 [w:] Europejski Przegląd Sądowy, nr
12/2015, s. 50-55.
2. Bezdomność a prawa człowieka [w:] Państwo i Prawo nr 8/2015, s. 37-51
3. O potrzebie wdrożenia wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka [w:] Prawo
Europejskie w Praktyce nr 5/2015, s. 19-22 [współautorstwo w 50 % z Adam
Bodnar].
4. Europejska Konwencja Praw Człowieka a insider trading- glosa do wyroku
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Grande Stevens i inni
przeciwko Włochom (skargi nr 18640/10, nr 18647/10, nr 18663/10, nr
18668/10, nr 18698/10) [w:] Europejski Przegląd Sądowy, nr 3/2015, s. 40-46.
5. Ograniczenie dostępu dzieci do gier komputerowych o treściach nasyconych
przemocą i brutalnością – perspektywa konstytucyjna [w:] Kwartalnik o prawach
człowieka, nr 1-2(13-14)/2015, s. 29-33
6. Czy polskie prawo chroni przed eksmisją na bruk? [w:] Kwartalnik o prawach
człowieka, nr 1-2(13-14)/2015, s. 42-51
7. Polska a mechanizmy międzynarodowej kontroli przestrzegania praw
gospodarczych, społecznych i kulturalnych, praw dziecka oraz praw osób z
niepełnosprawnościami [w:] Kwartalnik o prawach człowieka, nr 4(12)/2014, s.
18-23 . [współautorstwo w 50 % z Adam Bodnar].
8. Media w okresie wyborczym a orzecznictwo sądów polskich i międzynarodowych
[w:] Kwartalnik o prawach człowieka, nr 4(12)/2014, s. 9-17 . [współautorstwo w
50 % z D. Głowacką].
9. Wydawanie gazet przez jednostki samorządu terytorialnego - wątpliwości
konstytucyjne [w:] Samorząd Terytorialny nr 11/2014, s. 75-83 [współautorstwo
w 50 % z D. Głowacka].
10. Jawność postępowania w sprawach o zniesławienie. Uwagi de lega lata i de lege
ferenda [w:] Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych nr 2/2014, s. 123138.
11. Ochrona demaskatorów (whistleblowers) w orzecznictwie Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka [w:] Europejski Przegląd Sądowy, nr 4/2014, s.1218.
12. CSR a prawa człowieka – monitorowanie przestrzegania standardów społecznej
odpowiedzialności biznesu przez spółki [w:] Przegląd Prawa Handlowego nr
4/2014 s. 31-38. [współautorstwo w 50 % z A. Bodnar].
13. „Prowokacja dziennikarska” na wokandzie [w:] Kwartalnik o prawach
człowieka, nr 4(8)/2013, s. 18-24 . [współautorstwo w 50 % z D. BychawskaSiniarska]
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14. Nowa opinia doradcza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [w:] Państwo i
Prawo, nr 10/2013, s. 89-100.
15. Rozszerzenie czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach
samorządowych na osoby nieposiadające obywatelstwa Unii Europejskiej [w:]
Samorząd Terytorialny, nr 9/2013, s.66-74. [współautorstwo w 50 % z A.
Bodnar]
16. Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na postępowanie polubowne
(arbitraż) [w:] ADR Arbitraż i Mediacja, nr 3(23)/2013, s.5-20. [współautorstwo
w 50 % z A. Bodnar]
17. Koniec strasburskiego mechanizmu skargi międzypaństwowej? [w:] Studia
Europejskie nr 2 (66)/2013, s.171-184.
18. „Życie rodzinne” w prawie polskim. Czym jest, a czym nie jest? [w:] Przegląd
Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego nr 1-2, rok XII, Warszawa 2013, s. 129143.
19. Zakaz tortur. Czy na pewno bezwzględny? [w:] Przegląd Prawniczy Uniwersytetu
Warszawskiego nr 1-2, rok XI, Warszawa 2012, s. 123-139.
Rozdziały w książkach zbiorowych:
1. Udostępnianie adresów IP przez wydawców prasy w internecie. Uwagi na tle
orzecznictwa sądów polskich [w:] D. Bychawska - Siniarska, D. Głowacka (red.)
Wirtualne Media-Realne Problemy, Warszawa 2014, s. 128-138
2. Wolność artystyczna vs swoboda sumienia i wyznania. O sądowym ważeniu
wartości konstytucyjnych na przykładzie sprawy Doroty Nieznalskiej [w:] D.
Bychawska - Siniarska, D. Głowacka (red.) Swoboda wypowiedzi w działalności
artystycznej, Warszawa 2014, s. 111-124
3. Zniesławienie w prasie lokalnej na kanwie sprawy „Kuriera Słupeckiego” [w:]
D. Bychawska - Siniarska, D. Głowacka (red.) Media lokalne i regionalne –
nierozwiązane problemy, nowe wyzwania, Warszawa 2013, s. 82-100
[współautorstwo w 50 % z Dorotą Głowacką]
4. Platforma blogerska metodą monitoringu zagrożeń dla wolności słowa na
poziomie lokalnym [w:] D. Bychawska - Siniarska, D. Głowacka (red.) Media
lokalne i regionalne – nierozwiązane problemy, nowe wyzwania, Warszawa
2013, s. 147-153.
5. Zrównoważony rozwój w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [w:] T.
Jemczura, H. Kretek, (red.) Zrównoważony rozwój - debiut naukowy 2011,
Racibórz 2012, s. 33 – 40.
6. Reforma mechanizmu kontrolnego Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,
[w:] Marcin Grabowski (red.) Stosunki międzynarodowe we współczesnym
świecie regiony i problemy, Kraków 2011, s.136-156.
7. Koncepcja marginesu oceny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka – zarys problematyki [w:] A. Garnuszek, P Sosnowski (red.), Rola
Trybunałów i Doktryny w Prawie Międzynarodowym, Warszawa 2010, s. 336353.
8. Zrównoważony rozwój a prawa człowieka [w:] H. Kretek, T. Jemczura (red.):
Zrównoważony rozwój – debiut naukowy 2010, Racibórz 2011, s.16-24.
9. Instrument skargi międzypaństwowej, a ochrona praw człowieka w systemie
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, [w:] S. Zaręba (red.),
Odpowiedzialność w prawie międzynarodowym, Warszawa 2011, s.137-152
10. Prawo antynarkotykowe a system praw człowieka. Perspektywa Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka, [w:] W. Wesołowski (red.), Prawo i polityka
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narkotykowa.
Zarys
problemu
ze
szczególnym
uwzględnieniem
międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka, Warszawa 2009, s. 131151.

2. Prace przeglądowe (raporty, suplementy, recenzje naukowe, opracowania
źródłowe);
1. Recenzja: Tom Bingham: The Rule of Law. [w:] Państwo i Prawo, nr 2/2013, s.
114-115.
2. Sprawozdanie: Bilingi kontrolowane – Obywatel dziennikarz w sporze z CBA
[w:] Kwartalnik o prawach człowieka, nr 3(7)/2013, s. 39-40
3. Sprawozdanie: Gdzie leżą granice swobody artystycznej? [w:] Kwartalnik o
prawach człowieka, nr 1(9)/2014, s. 47-49
4. Sprawozdanie: Wolność słowa współcześnie [w:] Kwartalnik o prawach
człowieka, nr 2(10)/2014, s. 47-49
5. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "20 lat ochrony praw
obywatelek i obywateli Unii Europejskiej: osiągnięcia i wyzwania na przyszłość"
(Poznań, 23 X 2013) [w:] Państwo i Prawo, nr 11/2014, s. 117-119 [z: Barbara
Grabowska]
6. Raport: Problemy prawne prasy lokalnej. Raport z wizyt studyjnych w redakcjach
prasy lokalnej zrealizowanych w okresie od IX 2012 r. do VI 2014 r.
[współautorstwo w 50 % z Dorotą Głowacką]
7. Przewodnik: Media w okresie wyborczym. Przewodnik dla dziennikarzy,
[współautorstwo w 50 % z Dorotą Głowacką]
3. Prace popularnonaukowe;
1. Publikacje na portalu www.prawaczlowieka.edu.pl w ramach projektu prawa
człowieka w orzecznictwie sądów polskich:
-"Apel do Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawo do życia"
-"Derogacja zobowiązań w dziedzinie praw człowieka"
-"Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, charakter prawny, treść i
kontrowersje."
-"Kolejna sprawa z zakresu praw reprodukcyjnych przed ETPCz"
-"Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego - Polska przed Trybunałem w
Strasburgu"
-"Tymczasowe aresztowanie w "sprawie Pęczaka" - nota komunikacyjna ETPCz do
rządu polskiego"
-"Ugoda w sprawie śledztwa przeciwko osobom homoseksualnym w brytyjskim
wojsku"
-"Środki dowodowe w procesie karnym przeciwko hodowcy pająków"
- Komentarz do: "Renolde przeciwko Francji" (Orzeczenia)
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2. Felietony w dodatku „Prawnik” do Dziennika Gazety Prawnej:
- „Autonomia Kościoła ponad wolnością zrzeszania się”, 6 września 2013 r. (nr 173)
- „Zmiana linii orzeczniczej naruszyła prawa skazanej”, 8 listopad 2013 (nr 217)
- „Opieszałość władzy publicznej narusza prawa człowieka”, 13 grudnia 2013 (nr 241)
- „Strasburskie konsekwencje błędów ZUSu”, 14 lutego 2014 (nr 36)
- „Dopuszczalny brak zwolnienia Kościoła z podatku”, 15 marca 2014 (nr 51)
- „Kwestie z zakresu danin publicznych pod ochroną konwencji”, 4 lipca 2014 (nr
128)
- „Europejski Trybunał Praw Człowieka punktuje Rosję”, 29 sierpnia 2014 (nr 167)
- „Postępowanie przed sądem konstytucyjnym ma swoją specyfikę”, 19 września 2014
(nr 182)
3. Publikacja na portalu publica.pl:
- „Prawo prasowe do reformy”, 1 lipca 2014 r.
4. Publikacje na portalu wszystkoconajwazniejsze.pl
- “Europa uczy się ochrony sygnalistów. Dzięki Snowdenowi”, 20 marca 2015 r. [z A.
Bodnar]
- “Polski wątek w raporcie o wykonywaniu wyroków Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w Strasburgu”, 28 marca 2015 [z A. Bodnar]
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