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Temat: Organizacje międzynarodowe

1. Najważniejsze zadania organów państwa  w kontekście współpracy politycznej społecznej i 

gospodarczej z innymi państwami.

2. Siec politycznych powiązań czyli konstruowania założeń polityki zagranicznej państw , a racja 

stanu rozumiana jako najlepiej rozumiany interes państwa.

3. Organizacje międzynarodowe:

ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych, uniwersalna organizacja międzynarodowa, z siedzibą

w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 r. w wyniku podpisania Karty Narodów 

Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów. ONZ stawia sobie za cel zapewnienie pokoju

i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie 

przestrzegania praw człowieka. Zadania ONZ: utrzymanie międzynarodowego pokoju i 

bezpieczeństwa za pomocą zbiorowych i pokojowych wysiłków, rozwijanie przyjaznych stosunków

między narodami na zasadach samostanowienia i równouprawnienia, rozwiązywanie konkretnych 

problemów międzynarodowych (gospodarczych, społecznych, kulturalnych, humanitarnych, czy 

dotyczących praw człowieka) na zasadzie współpracy międzynarodowej oraz uznania równości ras, 

płci, języków i wyznań. Stanowienie ośrodka uzgadniania działań narodów w imię wspólnych 

celów. Obecnie członkami ONZ jest 191 państw. 

NATO – Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, potocznie Pakt Północnoatlantycki, 

organizacja polityczno-wojskowa powstała w wyniku podpisania 4 kwietnia 1949 roku Traktatu 

Północnoatlantyckiego przez 10 krajów europejskich: państw-członków Unii Zachodniej (Belgia, 

Francja, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania) wraz z pięcioma dodatkowymi krajami (Dania, 

Islandia, Norwegia, Portugalia, Włochy) oraz USA i Kanadę. Członkami NATO jest 26 państw: 

Belgia, Bułgaria (od 2004 r.), Czechy (od 1999 r.), Dania, Estonia (od 2004 r.), Francja, Grecja (od 

1952 r.), Hiszpania (od 1982 r.), Holandia, Islandia, Kanada, Litwa (od 2004 r.), Luksemburg, 

Łotwa (od 2004 r.), Niemcy (od 1955 r.), Norwegia, Polska (od 1999 r.), Portugalia, Rumunia (od 

2004 r.), Słowacja (od 2004 r.), Słowenia (od 2004 r.), Stany Zjednoczone, Turcja (od 1952 r.), 

Węgry (od 1999 r.), Wielka Brytania, Włochy. Najmłodszych członków NATO: Litwę, Łotwę, 

Estonię, Słowację, Słowenię, Rumunię i Bułgarię zaproszono do członkostwa na szczycie w Pradze 

(listopad 2002 r.). Kraje te stały się członkami NATO 2 kwietnia 2004. Oficjalnymi kandydatami do

członkostwa są Albania, Macedonia i Chorwacja.

OBWE -  Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie powstała w 1995 r. jako   

zinstytucjonalizowanie działalności Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy, która rozpoczęła 

funkcjonowanie w latach 70. Podstawowe cele nie uległy jednak zmianie –     dążenie do zapewnienia   
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pokoju, a także promocja wzajemnej współpracy w różnych dziedzinach między poszczególnymi 

państwami członkowskimi.

Bardzo dużym osiągnięciem KBWE było wypracowanie tzw. Aktu Końcowego podpisanego w 

1975 r., który wyróżnia tzw. koszyki (płaszczyzny) współpracy między członkami 

Konferencji/Organizacji.

Do 1989 r. miały miejsce trzy konferencje, w wyniku których (szczególnie trzeciej konferencji w 

Wiedniu) wypracowano istotne ustalenia dotyczące mechanizmów kontroli praw człowieka. W 

trakcie konferencji w Kopenhadze 1990 r. doszło natomiast do istotnych ustaleń związanych z 

mniejszościami narodowymi i ich prawami, m.in. możliwością praktykowania swojej religii, 

posługiwania się językiem itp. Ważnym elementem dokumentu dot. mniejszości jest również 

zapewnienie im ochrony przed dyskryminacją.

Bardzo ważnymi osiągnięciami KBWE/OBWE są kwestie dotyczące wojska i broni – podczas 

negocjacji rozbrojeniowych prowadzonych w Paryżu w roku 1990 r. podpisano traktat o 

konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, który narzucał zmniejszenie arsenałów broni 

znajdujących się na terenie Europy.

 

Bardzo proszę aby po dzisiejszej lekcji: wysyłać maila z wybraną prezentacją organizacji 

międzynarodowej. Proszę aby wyboru dokonać w kontekście przydatności i ważności dla Nas-

Polski. Pamiętajcie prezentujemy własne zdanie-tego nie oceniamy. Oceniamy uzasadnienia 

swojego stanowiska.. Nie jest to łatwe. Dlatego zapraszam wciąż do kontaktu mailowego lub 

online. Zanim rozpoczniemy kolejna lekcję chciałabym za tydzień o 11 (godzina do uzgodnienia 

spotkać się z Wami online na skype)

Czas na wykonanie prezentacji do wtorku 5  maja 2020.

Pozdrawiam i  DUŻO UŚMIECHU;) M.W.


