Warszawa, dnia 6 lutego 2016 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

W 2015 roku w 70 lecie powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych Grupa Polska
ILA zorganizowała posiedzenie nawiązujące do rocznicy. Doświadczeniami z pełnienia
obowiązków Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w
Nowym Jorku i refleksjami nt. systemu NZ podzielił się z nami Ambasador dr Zbigniew
Włosowicz. Dyskusje otworzyły wystąpienia Ministra dr Andrzeja Towpika, oraz ambasadorów
dr Eugeniusza Noworyty i dr Remigiusza Henczela. Dało to początek ożywionej i interesującej
wymianie poglądów.
Posiedzenie nie było pierwszym projektem naukowym GP ILA bezpośrednio lub
pośrednio nawiązującym do instytucji systemu NZ. Przypomnę tylko debatę i publikację nt.
reformy ONZ z 2005 r. Ujawniło to jednak zarówno obszary refleksji nad instytucjonalizacją
współpracy międzynarodowej z wykorzystaniem forum NZ, jak i chęć podjęcia badania
funkcjonowania „systemu” i miejsca w nim Polski.
Dyskusja przekonała nas, że istnieje potrzeba analizy - z wykorzystaniem instrumentarium
prawa międzynarodowego - uniwersalnego porządku międzynarodowego, z centralną w nim rolą
ONZ oraz instytucji systemu NZ z polskiej perspektywy (perspektywa ta oznacza zarówno
miejsce Polski w zinstytucjonalizowanym porządku, jak też postrzeganie zjawiska przez polskich
prawników).
W związku z tym, zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej Konferencji Grupy Polskiej
ILA zatytułowanej „SYSTEM NARODÓW ZJEDNOCZONYCH Z POLSKIEJ PERSPEKTYWY”.
Zapraszamy do dyskusji, zaprezentowania różnych punktów widzenia:
-

Polska w systemie NZ - doświadczenia i oczekiwania;

-

system NZ - refleksja ogólna;

-

komplementarność - konkurencyjność instytucji międzynarodowych, społeczność
międzynarodowa a wspólnoty międzynarodowe;

-

70 lat systemu NZ - bilans dokonań;

-

system NZ wobec wyzwań XXI w.

To tylko główne, proponowane osie dyskusji. Oczekujemy, że zaproszenie zostanie przyjęte
przez dyplomatów i PT Członków Grupy Polskiej ILA.
Projekt jest wieloetapowy. Jednym z jego etapów jest dwudniowa Konferencja (z
możliwością uczestnictwa z referatem, jak i bez referatu), która odbędzie się w październiku 2016
roku. Szczegółowe informacje organizacyjne (termin, koszt udziału itd.) prześlemy w najbliższym
czasie. Już teraz informujemy, że na miejsce konferencji wybraliśmy Hotel Holiday Park, ul.
Heroldów 1b w Warszawie.
Owocem Konferencji będzie (recenzowana) monografia, którą planujemy wydać w 2017
r. w Wydawnictwie C.H. Beck.

Zapraszając Państwa do udziału w Konferencji prosimy jednocześnie o przekazanie
informacji Koleżankom i Kolegom prawnikom międzynarodowcom.
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