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1. Działalność naukowa

Tradycyjnymi formami działalności naukowej Grupy Polskiej ILA 
były regularne spotkania naukowe oraz seminaria i konferencje organizo-
wane zazwyczaj we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi. Po-
święcone były one najbardziej aktualnym tematom z zakresu współczes-
nego prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, w tym 
również problemom szczególnie istotnym dla Polski. 

W czasie kadencji 2013–2017, z inicjatywy przewodniczącego GP ILA 
prof. Jerzego Menkesa, do tej formuły pracy wprowadzono znaczące in-
nowacje. Po pierwsze, rozwinięto praktykę organizowania przez Grupę 
Polska ILA (czasem przy wsparciu innej instytucji, ale zawsze z GP jako 
wiodącym organizatorem) corocznych ogólnopolskich konferencji na-
ukowych, w założeniu adresowanych do wszystkich członków i sympa-
tyków Grupy. W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy konferencje, 
z licznym i bardzo aktywnym udziałem członków GP ILA ze wszyst-
kich krajowych ośrodków akademickich. Po drugie, idea konferencji zo-
stała połączona z projektem wydawniczym Grupy Polskiej ILA Aktualne 
problemy prawa międzynarodowego. Zaproszenie na konferencję GP ILA 
zawiera w istocie zarys koncepcji przyszłej wieloautorskiej monografii, 
a zgłaszane propozycje referatów znajdują potem rozwinięcie w jej roz-
działach. W ten sposób opublikowane zostały już, we współpracy z wy-
dawnictwem C.H. Beck, dwie znaczące pozycje, trzecia ukaże się jeszcze 
w 2017 r. 

Jednocześnie Zarząd GP ILA nie rezygnuje z tradycyjnych spotkań na-
ukowych, co najmniej 2–3 razy w roku, i pozostaje otwarty na współpra-
cę z innymi podmiotami i ośrodkami naukowymi, obejmując patronatem 
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i wspierając organizowane przez nie przedsięwzięcia. W szczególny spo-
sób GP angażuje się w rozwijanie idei Zjazdów Katedr. 

Konferencje Grupy Polskiej ILA 

Idee, normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego – 200 lat później, Warsza-
wa, 15–16 października 2015 r.

System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy, Warszawa, 13–14 
października 2016 r.

Wspólne wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego, War-
szawa, 12–13 października 2017 r.

Projekt wydawniczy – monografie

Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, red. Jerzy Menkes, 
Ewelina Cała-Wacinkiewicz, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015

Idee, normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego – 200 lat później – perspek-
tywa międzynarodowa, red. Jerzy Menkes, Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jo-
anna Nowakowska-Małusecka, Władysław Pęksa, Wojciech Staszewski, 
wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017

System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy (w druku, wyd. 
C.H. Beck, Warszawa 2017)

Spotkania naukowe GP ILA

Demograficzne wyzwania dla międzynarodowej ochrony praw człowieka – re-
ferent: prof. Barbara Mikołajczyk, Warszawa, 28 marca 2014 r.

Podział odpowiedzialności pomiędzy organizacją międzynarodową a jej pań-
stwami członkowskimi – referent: dr hab. Bartłomiej Krzan, Warszawa, 21 
listopada 2014 r.

Legalność zestrzelenia porwanego samolotu cywilnego z pasażerami na pokła-
dzie – referent: dr Piotr Milik, Warszawa, 16 stycznia 2015 r.

Poszanowanie prawa własności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka – referent: dr Aleksandra Mężykowska, Warszawa, 13 mar-
ca 2015 r.

Organizacja Narodów Zjednoczonych – aktualne problemy i wyzwania – re-
ferent: amb. Zbigniew Włosowicz, Warszawa, 4 grudnia 2015 r.
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Woda jako towar i przedmiot handlu w prawie międzynarodowym – referent: 
dr Piotr Szwedo, Warszawa, 22 stycznia 2016 r.

Prawa człowieka na forum ONZ – polska perspektywa – referent: amb. dr 
Remigiusz Henczel, Warszawa, 18 marca 2016 r.

 Tworzenie traktatowych ram stosunków polsko-niemieckich oraz gospodar-
czy ich wymiar – panel dyskusyjny: prof. Jerzy Kranz (moderator), prof. Jan 
Barcz, prof. Elżbieta Czarny i prof. Jerzy Sułek (uczestnicy), Warszawa, 10 
czerwca 2016 r.

Standardy traktowania w umowach handlowych – referent: dr Magdalena 
Słok-Wódkowska, Warszawa, 25 listopada 2016 r.

 Dopuszczalność sprawy przed MTK a ograniczenie sankcji karnej przez pań-
stwo – referent: dr Karolina Wierczyńska, Warszawa, 24 lutego 2017 r.

 Luka płacowa w perspektywie europejskiej (Close the Deal, Fill the Gap) – 
referenci: dr Ilona Topa i dr Urszula Torbus, Warszawa, 7 kwietnia 2017 r.

2. Działalność Grupy Polskiej ILA na forum międzynarodowym

Reprezentacja w organach centralnych ILA
Prof. dr hab. Jerzy Makarczyk pełni funkcję wiceprzewodniczącego 

ILA, w Executive Council Grupę Polską reprezentuje prof. dr hab. Jerzy 
Menkes. 

Reprezentacja w Międzynarodowych Komitetach ILA
1) Complementarity in International Criminal Law
 - prof. dr hab. Elżbieta Karska
 - dr Karolina Wierczyńska (Alternate)
2) International Commercial Arbitration 
 - mec. Maciej Łaszczuk
3) International Trade Law
 - dr hab. Łukasz Gruszczyński
4) Procedure of International Courts and Tribunals
 - dr Joanna Gomuła
 - dr Aleksandra Mężykowska (Alternate)
5) Recognition/Non-recognition in International Law
 - prof. dr hab. Władysław Czapliński – pomysłodawca i przewod-

niczący Komitetu
6) Role of International Law in Sustainable Natural Resource Mana-

gement for Development
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 - dr Barbara Janusz-Pawletta
7) Rule of Law and International Investment Law
 - dr Marcin Menkes

Reprezentacja w Grupach Studyjnych ILA
Socially Responsible Investment
- dr Marcin Menkes

Reprezentacja w Międzynarodowych Komitetach ILA, które zakoń-
czyły prace w l. 2013–2017

Cultural Heritage Law
- dr Andrzej Jakubowski
International Human Rights
- prof. dr hab. Elżbieta Karska
Non-State Actors
- prof. dr hab. Karol Karski 

Konferencje ILA w 2014 r. w Waszyngtonie i w 2016 r. w Johannesbur-
gu

Na konferencji ILA w Waszyngtonie w 2014 r. GP ILA reprezentowali 
prof. Kazimierz Równy i dr Andrzej Jakubowski. W konferencji w Johan-
nesburgu w 2016 r. uczestniczyli: prof. Władysław Czapliński, dr Anna 
Czaplińska, dr A. Jakubowski, dr Marcin Menkes, mgr Agata Kleczkow-
ska.

ILA Scholarship
W 2016 r. jedno z dwunastu stypendiów ufundowanych przez ILA 

Scholarship Fund zdobyła mgr Agata Kleczkowska z Instytutu Nauk 
Prawnych PAN. Umożliwiło jej ono wzięcie udziału w konferencji ILA 
w Johannesburgu, w ramach której dla stypendystów ILA przygotowano 
specjalny program naukowy, a także – z pełną aprobatą Zarządu GP ILA 
– członkostwo ILA na poziomie międzynarodowym i uczestnictwo w ILA 
Young Scholars Network. Jest to bardzo duże wyróżnienie dla samej lau-
reatki, ale także dla Grupy Polskiej ILA.

Liczba polskich członków w Międzynarodowych Komitetach i Gru-
pach Studyjnych ILA ciągle rośnie (pomimo zakończenia działalności 
przez kilka komitetów, w których mieliśmy swoich reprezentantów). Za-
interesowanie rzeczywistą działalnością na poziomie międzynarodowym 
wykazują naukowcy średniego i młodszego pokolenia, którzy są wysoko 



Sprawozdania  215

cenieni w swoich specjalnościach. Grupa Polska kontynuuje w tym za-
kresie praktyki zgodne z trendem wyznaczonym przez władze centralne 
ILA, jakim jest wspieranie i zwiększanie udziału młodych naukowców 
w oferowanych w ramach ILA formach międzynarodowej współpracy 
naukowej (w tym skierowanych do bardzo młodych naukowców – jak 
wspomniane ILA Scholarship Fund i ILA Young Scholars Network). Jed-
nocześnie Zarząd GP ILA za swój obowiązek uważa zachowanie dbałości 
o to, by kandydaci prezentowali wysoki poziom merytoryczny i chęć pod-
jęcia rzeczywistej pracy na forum ILA.

3. Działalność informacyjna i promocyjna w zakresie  
celów statutowych GP ILA

Grupa Polska ILA pozostaje ważnym i skutecznym forum wymiany 
informacji o krajowych i zagranicznych imprezach naukowych i innych 
inicjatywach, poświęconych zagadnieniom prawa międzynarodowego 
i stosunków międzynarodowych, a także na temat najnowszych publika-
cji z zakresu tej tematyki. 

Służy temu także nowa strona GP ILA (działająca pod tradycyjnym 
adresem www.ila.org.pl), przygotowana i prowadzona z profesjonalnym 
wsparciem informatycznym. Jej administratorem jest dr Marcin Kałduń-
ski. 

Nowe możliwości informacji i promocji działalności GP ILA i polskie-
go środowiska prawniczego za pośrednictwem Grupy Polskiej otwiera 
także nowa strona centrali ILA (www.ila-hq.org), na której udostępniono 
możliwość samodzielnego wprowadzania i edycji informacji przez wła-
dze poszczególnych grup krajowych. Informacje te są widoczne na stro-
nie zaraz po ich umieszczeniu. Ponadto wszyscy członkowie londyńscy 
mają dostęp do zamkniętej strefy strony ILA i możliwość samodzielnej 
edycji informacji o sobie. Zostało także przyjęte nowe logo ILA, a na jego 
podstawie  stworzono również logo dla każdej z grup krajowych, oparte 
na narodowych barwach – GP ILA przyjęła to logo w swojej wizualnej 
identyfikacji.

Nadal rozwija się blog Przegląd Prawa Międzynarodowego – PPM-
Blog (www.przegladpm.blogspot.com), który powstał w 2012 r. z inicjaty-
wy dr. Marcina Menkesa pod patronatem GP ILA. Poprzez wprowadzenie 
formuły „postów gościnnych” została stworzona możliwość publikowa-
nia dla osób spoza redakcji bloga.
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4. Członkostwo

Formalnie członkami GP ILA od 1998 r. było w sumie ponad 350 osób, 
jednak zdecydowanie mniej opłacało regularnie składki członkowskie, 
a jeszcze mniej rzeczywiście uczestniczyło w pracach i spotkaniach GP 
ILA. Weryfikacja członkostwa Grupy Polskiej, przede wszystkim pod ką-
tem opłacania składek, stała się jednym z najważniejszych zadań, jakie 
wytyczył sobie Zarząd w mijającej kadencji. 

Dzięki zaangażowaniu Skarbnika GP ILA, dr Eweliny Całej-Wacinkie-
wicz, przy pełnym wsparciu przewodniczącego i całego Zarządu udało 
się to zadanie w dużej mierze zrealizować, znacznie poprawiając ściągal-
ność składek członkowskich. W rezultacie, po skreśleniu członków od 
lat, mimo wezwań, nie opłacających składek (z większością z nich nie ma 
możliwości kontaktu z uwagi na brak aktualnych danych), uwzględnie-
niu rezygnacji i zmarłych członków, rzeczywista liczba członków Grupy 
Polskiej na poziomie krajowym wynosi około 220 osób. Dane te podawane 
są w przybliżeniu, ponieważ zainteresowanie członkostwem w GP ILA 
nie spada, zwłaszcza wśród młodych pracowników naukowych, dokto-
rantów i studentów. Liczba członków zmienia się właściwie po każdym 
zebraniu Zarządu. W l. 2014–2017 przyjętych zostało siedemdziesięcioro 
pięcioro nowych członków, a na rozpatrzenie oczekuje obecnie 7 wnio-
sków o przyjęcie.  

W mijającej kadencji udało się poprawić i ustabilizować także płatno-
ści składek londyńskich (m.in. zostały zapłacone wszystkie zaległe skład-
ki), dzięki zdecydowanym działaniom skarbnika i przewodniczącego, ze 
wsparciem Zarządu i przy współpracy centralnych władz ILA. Jednocześ-
nie przyjęci zostali nowi członkowie londyńscy (w tym nowi członkowie 
krajowych organów GP ILA i Międzynarodowych Komitetów i Grup Stu-
dyjnych). Liczebność listy londyńskiej wzrosła z około 30 do 41 członków. 
W ten sposób Zarząd Grupy Polskiej spełnia postulat władz centralnych 
ILA, których celem jest upowszechnienie członkostwa ILA na poziomie 
międzynarodowym. Jednocześnie zatwierdzając kandydatów na listę 
londyńską, Zarząd kieruje się niezmiennie kryteriami wysokiego meryto-
rycznego poziomu kandydatów, rzetelności w płaceniu składek oraz woli 
rzeczywistej pracy w ramach ILA.

9dr Anna Czaplińska*

* Sekretarz Generalny Grupy Polskiej ILA.


