Przedmowa
Oddajemy do Państwa rąk piąte wydanie opracowania „Organizacje międzynarodowe” stanowiącego wynik naszych wieloletnich doświadczeń w nauczaniu
przedmiotu prawo międzynarodowe publiczne i przedmiotu organizacje międzynarodowe oraz międzynarodowe prawo humanitarne na różnych wydziałach i kierunkach.
Niniejsze wydanie ma charakter zmieniony (poprzednie wydania książki ukazywały się w serii: Skrypty Becka), zostało nie tylko uaktualnione, ale także istotnie poszerzone. Zrezygnowano przy tym z publikowania przykładowych testów
egzaminacyjnych, tablic oraz wyciągu z aktów prawnych, na rzecz uzupełnienia
opracowania o szczegółowsze omówienie niektórych kwestii oraz o charakterystykę kolejnych organizacji międzynarodowych.
Celem publikacji jest nie tylko zaprezentowanie wybranych organizacji międzynarodowych, ale jednocześnie ogólne scharakteryzowanie organizacji międzynarodowej jako podmiotu prawa międzynarodowego.
Poruszona tematyka stanowi autorski – podyktowany głównie kryterium przydatności dydaktycznej – wybór zarówno zagadnień ogólnych, jak i w zakresie
doboru prezentowanych międzynarodowych struktur i obowiązujących w nich procedur. Dająca się zauważyć dysproporcja w szczegółowości omówienia danych
organizacji międzynarodowych także wynika z przyczyn dydaktycznych, a konkretnie z zamiaru bardziej detalicznego omówienia wątków mniej eksploatowanych w publikacjach podręcznikowych z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego oraz z dążenia Autorów do maksymalnego dopasowania niniejszego
opracowania do modułów uniwersyteckich wykładanych przez nich, co – pozostaje
mieć nadzieję – nie odbiera książce pewnej uniwersalności.
Część pierwsza stanowi próbę zdefiniowania i sklasyfikowania organizacji międzynarodowych oraz ukazania wspólnych prawideł rządzących ich funkcjonowaniem. Część ta zawiera także zarys historii ewolucji organizacji międzynarodowych.
Część druga obejmuje omówienie funkcjonowania wybranych międzynarodowych organizacji międzyrządowych, m.in. Organizacji Narodów Zjednoczonych,
Unii Europejskiej, Rady Europy i innych, jak również wybranych organizacji
o charakterze pozarządowym.
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Część trzecia: gry edukacyjne, ma szczególny charakter, albowiem stanowi wynik wspólnej pracy Autorów ze studentami. Element ten jednocześnie, przez samą
swą formę wydaje się uatrakcyjniać opracowanie poprzez wzbogacenie go o przyjemny – niemal rozrywkowy – sposób utrwalania i wzbogacania wiedzy. Autorzy
podręcznika pragną w tym miejscu wyrazić szczególne podziękowanie Studentowi
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Leszkowi Lewandowskiemu za koordynowanie wspólnych działań oraz prace edytorskie.
Niniejszy podręcznik przygotowany został głównie z myślą o studentach wydziałów prawa i wydziałów politologicznych, jak również wszystkich tych kierunków, na których nauczany jest przedmiot organizacje międzynarodowe i przedmiot
prawo międzynarodowe publiczne. Autorzy wyrażają jednak nadzieję, iż książka
może okazać się przydatna szerszemu gronu odbiorców, w szczególności prawnikom-praktykom uczestniczącym w obrocie międzynarodowym, dziennikarzom,
a także przedstawicielom doktryny różnych dziedzin i dyscyplin.
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