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Przedmowa

Oddajemy do rąk Czytelników rozszerzone i zaktualizowane wydanie publika-
cji pt. Organizacje międzynarodowe – Ćwiczenia Becka, niniejsze opracowanie sta-
nowi wynik kilkunastoletnich akademickich doświadczeń dydaktycznych autorki 
(ćwiczenia, proseminaria i wykłady z przedmiotów: prawo międzynarodowe pu-
bliczne, organizacje międzynarodowe, integracja europejska na różnych wydziałach 
i kierunkach, oraz różne szkolenia, w tym z zakresu kurtuazji międzynarodowej 
i protokołu dyplomatycznego).

Wydanie drugie zostało zaktualizowane, poszerzone i poprawione z uwzględ-
nieniem uwag i oczekiwań studentów, którzy korzystali z niniejszego podręcznika.

Ćwiczenia: „Organizacje międzynarodowe” pomyślane są zarówno jako źródło 
informacji, jak również, a nawet przede wszystkim, pomoc w ich dobrym zrozumie-
niu i zapamiętaniu.

Materiał objęty opracowaniem pozwala na zapoznanie się z podstawami prawa 
międzynarodowego publicznego oraz bardziej szczegółowo z jednym z jego działów 
tj. z prawem organizacji międzynarodowych. W zakresie tych ostatnich zamysłem 
autorki było ogólne scharakteryzowanie organizacji międzynarodowej jako uczest-
nika społeczności międzynarodowej oraz w skromnym zakresie zaprezentowanie 
wybranych organizacji.

Omówione zagadnienia stanowią autorski wybór ogólnych kwestii dotyczących 
międzynarodowych organizacji, jak i w odniesieniu do prezentacji poszczególnych 
GO i NGO. Organizacje gospodarcze, wyjąwszy Wspólnoty Europejskie/UE (które 
scharakteryzowano ze względu na ich pionierską rolę integracyjną a nie pole działa-
nia) jedynie w szczątkowym zakresie są przedmiotem niniejszego opracowania. 

Tablice rozrysowano głównie z wykorzystaniem nowych, własnych doświad-
czeń dydaktycznych autorki.

Niniejsza publikacja służyć może jako pomoc w opanowaniu wiedzy stanowią-
cej wstęp do gruntowniejszego poznawania prawa międzynarodowego publiczne-
go oraz jako pomoc w przyswojeniu informacji dotyczących organizacji międzyna-
rodowych (wyjaśnienie mechanizmów funkcjonowania oraz dostarczenie aparatury 
pojęciowej) pozwalających na dalsze, samodzielne studiowanie tego działu prawa.

Szczególnym wynikiem doświadczeń dydaktycznych autorki jest zamieszcze-
nie w „Ćwiczeniach” rozdziału poświęconego problematyce bardzo lubianej przez 
studentów, mianowicie protokołowi dyplomatycznemu i kurtuazji międzynaro-
dowej. Poruszenie w niniejszej publikacji tych zagadnień jest związane z tym, iż 
funkcjonowanie w organizacjach międzynarodowych jest jedną z czołowych form 
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utrzymywania stosunków międzynarodowych, w których to stosunkach obowiązu-
ją normy protokołu i kurtuazji. Normy te transponują się wprost lub ulegają pewne-
mu dopasowaniu i liberalizacji do innych zawodów prawniczych, w szczególności 
takich jak: radcy prawni, adwokaci, notariusze, urzędnicy administracji państwowej 
itp.Można mieć uzasadnioną nadzieję, że podstawowe informacje z dziedziny ety-
kiety okażą się przydatne w życiu zawodowym, jak i pozazawodowym przyszłych 
prawników.

Część „A” – PYTANIA, zawiera pytania egzaminacyjne wraz z odpowiedzia-
mi, w tym również pytania testowe. Odpowiedzi na pytania od 1 do 140 stanowią 
metodyczny przegląd wiedzy w zakresie opisanym wyżej. Pytania testowe mają 
charakter ćwiczeń pozwalających powtórzyć i utrwalić poznany materiał.

Część „B” – TABLICE, zawiera 124 schematy służące usystematyzowaniu wie-
dzy oraz zadania pomocne w jej zapamiętaniu.

Czytelnik zauważy zapewne dysproporcję co do szczegółowości opracowania 
poszczególnych rozdziałów publikacji. Jest to jednak efekt zamierzenia autorki, któ-
rej dążeniem było to, by opracowanie okazało się przydatne dla jak najszerszego 
kręgu odbiorców spełniając oczekiwania podyktowane względami dydaktycznymi, 
w szczególności by nadawało się do prowadzenia ćwiczeń i proseminariów z przed-
miotów prawo międzynarodowe publiczne i organizacje międzynarodowe na róż-
nych wydziałach i kierunkach.

Można mieć również nadzieję, że książka będzie przydatna także dla prawni-
ków praktyków, dziennikarzy, polityków, czy urzędników.

Przygotowując drugie wydanie niniejszego opracowania dokonano aktualizacji 
prezentowanego materiału, w szczególności w zakresie rozdziału IV poświęconego 
integracji europejskiej i rozdziału V, w którym omówiono wybrane organizacje i in-
stytucje międzynarodowe. Publikację poszerzono o prezentację i analizę dodatko-
wych organizacji międzynarodowych, nowe tablice i zadania, jak również pytania 
testowe. Wzbogacono także książkę o omówienie nowych, przydatnych dla praw-
ników zagadnień z zakresu protokołu dyplomatycznego i kurtuazji międzynarodo-
wej. Uwzględniono również i wykorzystano najnowszą literaturę przedmiotu.

Autorka dziękuje Mateuszowi Okońskiemu, który jeszcze na potrzeby I wydania 
pomógł sporządzić ilustracje z zakresu protokołu dyplomatycznego, a także Viktaro-
wi Ivanou i Markowi Matczakowi – autorom zdjęć.
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