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Przegląd piśmiennictwa

reguł konkurencji, o tyle zarówno w polskiej, jak i zagranicznej literaturze przedmiotu
problematyka interesu publicznego w prawie energetycznym Unii Europejskiej nie
została jak dotąd kompleksowo omówiona, co czyni tę pozycję niezwykle interesującą.
Lucyna Staniszewska

Jolanta Itrich-Drabarek, Służba cywilna w Polsce – koncepcje i praktyka,
Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2012.
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie problematyki funkcjonowania służby
cywilnej w Polsce. Konkretne rozwiązania prawne ukazano na tle modeli teoretycznych oraz praktycznych doświadczeń służby cywilnej w Polsce.
Punktem wyjścia jest zwięzłe omówienie koncepcji służby cywilnej w ujęciu teoretycznym, z uwzględnieniem zarówno jej genezy, jak i bieżących tendencji rozwojowych w państwach Unii Europejskiej. Następnie przedstawiono krótką historię służby
cywilnej w Polsce, by przejść do analizy stosunków pracowniczych i organizacji
służby cywilnej w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. W pracy nie ograniczono się do przytoczenia treści aktów prawnych, lecz
ukazano ją w kontekście realiów funkcjonowania administracji publicznej w Polsce.
Osobną uwagę poświęcono nowoczesnym metodom zarządzania instytucjami publicznymi oraz wybranym aspektom praktycznym funkcjonowania służby cywilnej:
problemowi jej polityzacji, zagadnieniu interesu urzędniczego, języka administracji
oraz wpływowi służby cywilnej na modernizację administracji publicznej.
Agnieszka Narożniak

Barbara Mikołajczyk, Międzynarodowa ochrona praw osób starszych,
Seria Monografie LEX, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Publikacja jest monografią z zakresu problematyki międzynarodowej ochrony praw
człowieka. Podjęto w niej stosunkowo nową w tej dziedzinie problematykę starzenia
się ludności i ochrony praw osób starszych, wskazując na potrzebę zmiany podejścia
do tych zagadnień na arenie międzynarodowej.
Rozważania z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i prawa europejskiego, uzupełnione o wskazanie rozwiązań krajowych, obejmują omówienie
zarówno norm traktatowych, dokumentów niemających charakteru prawnie wiążącego, jak i orzecznictwa sądów międzynarodowych oraz poglądów innych organów
międzynarodowych. Prawnicza analiza została poprzedzona zarysowaniem szerokiego kontekstu społecznego, demograficznego, ekonomicznego i filozoficznego
omawianych zagadnień. Na zakończenie pracy przedstawiono perspektywy rozwoju
międzynarodowej ochrony praw osób starszych, w tym propozycję przyjęcia stosownej konwencji międzynarodowej.
Agnieszka Narożniak
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