
OD REDAKCJI

Po kilku latach Redakcja postanowiła powrócić do sprawdzonej formuły ko
rzystania z pomocy i wskazówek stałej Rady Programowej. W skład nowej Rady 
Programowej Rocznika wchodzą:

-  dr hab. Paweł Czubik, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
jako Przewodniczący

-  prof. dr hab. Sławomir Dudzik (Uniwersytet Jagielloński)
-  prof. dr hab. Bogusława Gnela (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
-  dr hab. Agnieszka Grzelak (Szkoła Główna Handlowa)
-  dr hab. Ireneusz C. Kamiński, prof. INP PAN (Instytut Nauk Prawnych 

PAN)
-  dr hab. Michał Kowalski (Uniwersytet Jagielloński)
-  prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk (Uniwersytet Śląski)
-  dr hab. Leszek Mitrus, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
-  dr hab. Piotr Mostowik (Uniwersytet Jagielloński)
-  dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa (Uniwersytet Warszawski)
-  prof. dr hab. Maciej Szpunar (Uniwersytet Śląski)
Członkom nowej Rady Programowej serdecznie dziękujemy za wyrażenie zgody 

na udział i poświęcony czas.
Pragniemy również poinformować, że w wyniku złożonych przez nas zastrzeżeń 

do najnowszej parametryzacji czasopism przeprowadzonej przez MNiSW nasz Rocz
nik otrzymał ostatecznie 5 pkt (lista B wykazu czasopism MNiSW).

W bieżącym numerze proponujemy nowatorskie podejście do recenzowania po
zycji książkowych. Doceniając bardzo wysoką jakość oraz istotność dla polskiej 
nauki prawa międzynarodowego publicznego książki pod red. Romana Kwietnia 
pt. Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa (Wydawnictwo UMCS, 
Lublin 2015), przedstawiamy trzy różne recenzje tej pozycji oraz replikę jej redak
tora naukowego i jednocześnie współautora. Książka, której współautorami -  obok 
Romana Kwietnia -  są: Przemysław Saganek, Michał Kowalski, Bartłomiej Krzan, 
Marcin Kałduński, Michał Balcerzak oraz Edyta Lis, analizuje wybrane aspekty sta
tusu prawnomiędzynarodowego państw oraz stara się odpowiedzieć na pytanie o za
sadność postrzegania prawa międzynarodowego publicznego jako systemu prawa. 
W kolejnych numerach mamy nadzieję kontynuować wszechstronne przedstawianie 
nowych i ważnych pozycji książkowych, które będą się ukazywać na polskim rynku 
wydawniczym.

Tuż przed samym złożeniem numeru do druku przyszła do nas smutna infor
macja o śmierci naszego stałego Czytelnika, zaprzyjaźnionego z redakcją -  Amba
sadora Jakuba Wołąsiewicza. Dołączając się do wyrazów współczucia dla bliskich 
Pana Ambasadora, zamieszczamy w niniejszym numerze wspomnienie o Nim autorstwa 
dr. hab. Michała Balcerzaka, prof. UMK.

[W.B.]
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