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WPROWADZENIE
Nie miniemy si´ z prawdà, gdy powiemy, ˝e regu∏y prawa humanitarnego istniejà prawie tak d∏ugo, jak
istniejà wojny i konflikty zbrojne. Nieomal w ka˝dej kulturze od wieków starano si´ z∏agodziç dokuczliwoÊç
dzia∏aƒ zbrojnych i ich skutki, zw∏aszcza dla ludnoÊci cywilnej lub przynajmniej wybranych jej grup.
W kr´gu cywilizacji europejskiej przez stulecia wykszta∏ci∏y si´ liczne normy prawa zwyczajowego
dotyczàce humanitarnego traktowania ofiar konfliktów zbrojnych. Normy te stosunkowo wczeÊnie
ujmowano te˝ w formie pisanej. Niewàtpliwie zatem prawo humanitarne jest jednà z najstarszych ga∏´zi
prawa mi´dzynarodowego; dziedzinà o wielkich osiàgni´ciach, ale te˝ o wielkich wyzwaniach. Bo choç tak
wiele uda∏o si´ ju˝ osiàgnàç, to wspó∏czesne wydarzenia wcià˝ dowodzà, jak wiele jest jeszcze w tej
dziedzinie do zrobienia. Praca ta nie skoƒczy si´ tak d∏ugo, jak d∏ugo wojna i dzia∏ania zbrojne b´dà
akceptowane przez paƒstwa i spo∏ecznoÊç mi´dzynarodowà.
Wojny i konflikty zbrojne sà dzia∏aniem paƒstw, nie jednostek. Stàd stosunkowo wczeÊnie zdawano sobie
spraw´, ˝e odpowiedzialnoÊç za cierpienia, jakie niesie nieuchronnie dla ludnoÊci cywilnej wojna czy
konflikt zbrojny odpowiada paƒstwo. Dlatego tak wiele uwagi poÊwi´ca si´ we wspó∏czesnym prawie
humanitarnym rozmaitym aspektom odpowiedzialnoÊci paƒstwa i jego funkcjonariuszy za metody, formy
i sposoby prowadzenia dzia∏aƒ wojennych, ograniczaniu i umniejszaniu ich dokuczliwoÊci dla ludnoÊci
cywilnej oraz likwidacji i naprawy ich skutków. Obok rozwijania i ulepszania mi´dzynarodowego prawa
humanitarnego równie wa˝nym zadaniem jest rozpowszechnianie wiedzy i edukacji z tego obszaru. Obecnie
wiele paƒstw podejmuje liczne inicjatywy w tym zakresie, zarówno o charakterze mi´dzynarodowym, jak
i krajowym. Na forum mi´dzynarodowym paƒstwa wspó∏dzia∏ajà z sobà w ró˝nych formach np. tworzàc
coraz bardziej precyzyjne i ulepszone prawo mi´dzynarodowe w tym zakresie lub te˝ usprawniajàc jego
stosowanie np. poprzez dzia∏alnoÊç Mi´dzynarodowej Komisji Humanitarnej ds. Ustalania Faktów.
Natomiast w obszarze krajowym paƒstwa obok implementacji zasad prawa humanitarnego do krajowych
porzàdków prawnych wspierajà dzia∏alnoÊç rozmaitych organizacji humanitarnych oraz podejmujà wysi∏ki
na rzecz upowszechniania i edukacji prawa humanitarnego. Jest przy tym wa˝ne, aby paƒstwa na bie˝àco
informowa∏y o post´pach czynionych w zakresie rozwijania, implementacji oraz edukacji mi´dzynarodowego
prawa humanitarnego w swoich krajach. Wiedza ta bowiem nie tylko informuje spo∏ecznoÊç mi´dzynarodowà,
jak wiele paƒstwo zrobi∏o i robi w zakresie prawa humanitarnego, ale pozwala te˝ na dzielenie si´
doÊwiadczeniami, jak to czyniç najlepiej. W tym kontekÊcie tak cenny jest raport, który zosta∏ opracowany
z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a w którego tworzeniu brali udzia∏ przedstawiciele wielu
innych sytuacji rzàdowych i pozarzàdowych.
Oddawany w r´ce Czytelników II Raport o implementacji i upowszechnianiu mi´dzynarodowego prawa
humanitarnego w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi kontynuacj´ Raportu z 2009 roku. W czasie tych
ponad dwu lat Rzàd RP podjà∏ szereg dzia∏aƒ zmierzajàcych do dostosowania polskiego prawa do
wymogów mi´dzynarodowego prawa humanitarnego poprzez m.in. znaczàcà reform´ kodeksu karnego
i ratyfikacj´ III Protoko∏u Dodatkowego do Konwencji Genewskich z 1949 r. W porównaniu do uprzedniego
raportu niniejszy II Raport jest bardziej przejrzystym i ∏atwiejszym w odbiorze dla czytelnika nie b´dàcego
prawnikiem, co by∏o istotnym zamierzeniem jego autorów. Zmieniona zosta∏a tak˝e jego struktura poprzez
wprowadzenie nowych rozdzia∏ów tematycznych i uszeregowanie zagadnieƒ pod wzgl´dem ich wa˝noÊci.
Pomimo swej niewielkiej obj´toÊci Raport bardzo wyczerpujàco ilustruje wielorakie dzia∏ania paƒstwa na
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rzecz implementacji, rozwoju i upowszechnienia prawa humanitarnego w Polsce. Skal´ i zakres tych
dzia∏aƒ ilustruje choçby ju˝ lektura spisu treÊci Raportu. Obok szerokiej informacji o wià˝àcych Polsk´
umowach mi´dzynarodowych w tym zakresie oraz dokonanej implementacji rozmaitych instytucji
mi´dzynarodowego prawa humanitarnego do polskiego porzàdku prawnego (rozdz. I, IV, V) znajdziemy
w nim tak˝e informacj´ o zasadach szczególnej ochrony osób okreÊlonych kategorii, jak np. jeƒców,
repatriantów, osób internowanych, duchownych, personelu medycznego (rozdz. II), a tak˝e o zasadach
s∏u˝àcych ochronie szczególnych obiegów i miejsc, które nie powinny ucierpieç w wyniku konfliktów
zbrojnych, takich jak np. dobra kultury, szpitale, groby, Êrodowisko naturalne (rozdz. III). Raport zawiera
tak˝e informacj´ o licznych inicjatywach podejmowanych na rzecz popularyzacji i edukacji prawa
humanitarnego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Polski
Czerwony Krzy˝ (rozdz. VI).
II Raport zosta∏ opracowany przez Zespó∏ Problemowy Komisji ds. Mi´dzynarodowego Prawa
Humanitarnego w sk∏ad którego wchodzili przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
Ministerstwa SprawiedliwoÊci, Ministerstwa Obrony Narodowej, Polskiego Czerwonego Krzy˝a
i Polskiego Instytutu Spraw Mi´dzynarodowych. Ostateczny kszta∏t merytoryczny i redakcyjny nada∏
mu Departament Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. II Raport zosta∏
przyj´ty w dniu 3 czerwca 2011 r. przez Komisj´ ds. Mi´dzynarodowego Prawa Humanitarnego pod
przewodnictwem Pana Macieja Szpunara, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

˚ycz´ Paƒstwu przyjemnej lektury.

Ryszard Sarkowicz
Dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
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I. Implementacja mi´dzynarodowego prawa humanitarnego
w Polsce – zasady i struktury
1. Prawo mi´dzynarodowe w polskim systemie prawnym
Artyku∏ 9 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z póên.
zm.) stanowi, ˝e Rzeczpospolita Polska przestrzega wià˝àcego jà prawa mi´dzynarodowego, a wi´c
tak˝e mi´dzynarodowego prawa zwyczajowego. Oznacza to, ˝e Parlament w toku swej dzia∏alnoÊci
ustawodawczej, jak i poszczególne organy w∏adzy wykonawczej zwiàzane sà treÊcià ratyfikowanych przez
Polsk´ umów mi´dzynarodowych. Co wi´cej, z treÊci art. 9 Konstytucji wynika, ˝e wszystkie akty prawa
wewn´trznego powinny byç zgodne z ca∏ym prawem mi´dzynarodowym rozumianym szeroko, a nie tylko
z umowami mi´dzynarodowymi. Konstytucja, okreÊlajàc kompetencje Trybuna∏u Konstytucyjnego, podda∏a
jego kontroli równie˝ zgodnoÊç zawieranych umów mi´dzynarodowych z Konstytucjà oraz zgodnoÊç ustaw
z ratyfikowanymi umowami mi´dzynarodowymi.
Zwiàzanie si´ przez Polsk´ umowami mi´dzynarodowymi nast´puje w trybie ratyfikacji przez Prezydenta
RP albo zatwierdzenia przez Rad´ Ministrów. Umowy nieratyfikowane wià˝à jedynie podmioty administracji
paƒstwowej, które je zawar∏y i nie stanowià êróde∏ powszechnie obowiàzujàcego prawa (art. 87 ust 1
Konstytucji), choç wià˝à Paƒstwo w relacjach mi´dzynarodowych na równi z umowami ratyfikowanymi.
Ratyfikacja najwa˝niejszych umów mi´dzynarodowych mo˝e nastàpiç tylko na podstawie uprzedniej
zgody wyra˝onej przez parlament w ustawie (art. 89). Wymóg ten obejmuje umowy dotyczàce:
•
•
•
•
•

pokoju, sojuszy, uk∏adów politycznych lub uk∏adów wojskowych,
wolnoÊci, praw lub obowiàzków obywatelskich,
cz∏onkostwa RP w organizacji mi´dzynarodowej,
znacznego obcià˝enia paƒstwa pod wzgl´dem finansowym,
spraw uregulowanych w ustawie lub w których konstytucja wymaga ustawy.

Ratyfikowana umowa mi´dzynarodowa, po jej og∏oszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,
stanowi cz´Êç krajowego porzàdku prawnego i jest bezpoÊrednio stosowana, chyba ˝e jej stosowanie jest
uzale˝nione od wydania ustawy (art. 91 ust. 1 Konstytucji).
Ratyfikowane umowy mogà kszta∏towaç sytuacj´ prawnà obywatela oraz okreÊlaç jego uprawnienia
i obowiàzki. Umowa mi´dzynarodowa ratyfikowana za uprzednià zgodà wyra˝onà w ustawie ma
pierwszeƒstwo przed ustawà, je˝eli ustawy tej nie da si´ pogodziç z umowà. (art. 91. ust. 2).
Nale˝y ponadto podkreÊliç, ˝e stosownie do treÊci art. 241 ust. 1 Konstytucji umowy mi´dzynarodowe
ratyfikowane dotychczas przez Rzeczpospolità Polskà na podstawie obowiàzujàcych w czasie ich ratyfikacji
przepisów konstytucyjnych i og∏oszone w Dzienniku Ustaw uznaje si´ za umowy ratyfikowane za uprzednià
zgodà wyra˝onà w ustawie i stosuje si´ do nich przepisy art. 91 Konstytucji, je˝eli z treÊci umowy
mi´dzynarodowej wynika, ˝e dotyczà one kategorii spraw wymienionych w art. 89 ust. 1 Konstytucji.
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2. Wielostronne umowy mi´dzynarodowe z zakresu mi´dzynarodowego
prawa humanitarnego, ratyfikowane przez Rzeczpospolità Polskà
1) Konwencja w sprawie okr´tów szpitalnych, podpisana w Hadze dnia 21 grudnia 1904 r. (Dz. U.
z 1936 r. Nr 60, poz. 439);
2) Konwencja dotyczàca praw i obowiàzków mocarstw i osób neutralnych w razie wojny làdowej,
podpisana w Hadze dnia 18 paêdziernika 1907 r. (Dz. U. z 1927 r. Nr 21, poz. 163);
3) Konwencja dotyczàca praw i zwyczajów wojny làdowej, podpisana wraz z odnoÊnym Regulaminem
w Hadze dnia 18 paêdziernika 1907 r. (Dz. U. z 1927 r. Nr 21, poz. 161);
4) Konwencja o post´powaniu ze statkami handlowymi nieprzyjaciela na poczàtku dzia∏aƒ wojennych,
podpisana w Hadze dnia 18 paêdziernika 1907 r. (Dz. U. z 1936 r. Nr 6, poz. 64);
5) Konwencja o przerabianiu statków handlowych na okr´ty wojenne, podpisana w Hadze dnia 18
paêdziernika 1907 r. (Dz. U. z 1936 r. Nr 6, poz. 65);
6) Konwencja o bombardowaniu przez morskie si∏y zbrojne w czasie wojny, podpisana w Hadze dnia 18
paêdziernika 1907 r. (Dz. U. z 1936 r. Nr 6, poz. 66);
7) Konwencja o przystosowaniu do wojny morskiej zasad Konwencji Genewskiej, podpisana w Hadze
dnia 18 paêdziernika 1907 r. (Dz. U. z 1936 r. Nr 6, poz. 67);
8) Konwencja o pewnych ograniczeniach w wykonywaniu prawa zdobyczy podczas wojny morskiej,
podpisana w Hadze dnia 18 paêdziernika 1907 r. (Dz. U. z 1936 r. Nr 6, poz. 68);
9) Protokó∏ dotyczàcy zakazu u˝ywania na wojnie gazów duszàcych, trujàcych lub podobnych oraz Êrodków
bakteriologicznych, podpisany w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. (Dz. U. z 1929 r. Nr 28, poz. 278);
10) Protokó∏ dotyczàcy przepisów o akcji wojennej ∏odzi podwodnych, ustalonych w cz´Êci IV traktatu
londyƒskiego z dnia 22 kwietnia 1930 r., podpisany w Londynie dnia 6 listopada 1936 r. (Dz. U. z 1937 r.
Nr 55 poz. 425);
11) Porozumienie mi´dzynarodowe w przedmiocie Êcigania i karania g∏ównych przest´pców wojennych
Osi Europejskiej, podpisane w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. Nr 63, poz. 367);
12) Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalona przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. (Dz. U. z 1952 r., Nr 2, poz. 9, z póên. zm.);
13) Konwencje o ochronie ofiar wojny, podpisane w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r.
Nr 38, poz. 171, za∏àcznik):
• Konwencja Genewska o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych,
• Konwencja Genewska o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków si∏ zbrojnych na morzu,
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• Konwencja Genewska o traktowaniu jeƒców wojennych, oraz
• Konwencja Genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny;
14) Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z Regulaminem
Wykonawczym do tej Konwencji oraz Protokó∏ o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego,
podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 r. (Dz. U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212, za∏àcznik);
15) Konwencja o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkoÊci,
przyj´ta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r. (Dz. U.
z 1970 r. Nr 26, poz. 208, z póên. zm.);
16) Konwencja o zakazie prowadzenia badaƒ, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej
(biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu, sporzàdzona w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia
10 kwietnia 1972 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 1, poz. 1, za∏àcznik);
17) Konwencja o zakazie u˝ywania technicznych Êrodków oddzia∏ywania na Êrodowisko w celach
militarnych lub jakichkolwiek innych celach wrogich, otwarta do podpisania w Genewie dnia 18 maja
1977 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz. 132, za∏àcznik);
18) Protoko∏y dodatkowe do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., sporzàdzone w Genewie dnia 8
czerwca 1977 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 41, poz. 175, za∏àcznik):
• Protokó∏ dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczàcy ochrony ofiar
mi´dzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokó∏ I),
• Protokó∏ dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczàcy ochrony ofiar
niemi´dzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokó∏ II);
19) Konwencja o zakazie lub ograniczeniu u˝ycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogà byç
uwa˝ane za powodujàce nadmierne cierpienia lub majàce niekontrolowane skutki, wraz z za∏àcznikami,
sporzàdzona w Genewie dnia 10 paêdziernika 1980 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 23, poz. 104):
• Protokó∏ w sprawie niewykrywalnych od∏amków (Protokó∏ I),
• Protokó∏ w sprawie zakazów lub ograniczeƒ u˝ycia min, min-pu∏apek i innych urzàdzeƒ (Protokó∏ II),
• Protokó∏ w sprawie zakazów lub ograniczeƒ u˝ycia broni zapalajàcych (Protokó∏ III);
20) Konwencja o prawach dziecka, przyj´ta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20
listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526);
21) Konwencja o zakazie prowadzenia badaƒ, produkcji, sk∏adowania i u˝ycia broni chemicznej oraz
o zniszczeniu jej zapasów, sporzàdzona w Pary˝u dnia 13 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1999 r., Nr 63, poz.
703, za∏àcznik);
22) Dodatkowy protokó∏ z dnia 13 paêdziernika 1995 r. do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu u˝ycia
pewnych broni konwencjonalnych, które mogà byç uwa˝ane za powodujàce nadmierne cierpienia lub
majàce niekontrolowane skutki, sporzàdzonej w Genewie 10 paêdziernika 1980 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 215,
poz. 1583), (tzw. IV Protokó∏ w sprawie oÊlepiajàcej broni laserowej);
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23) Poprawiony II Protokó∏ w sprawie zakazów lub ograniczeƒ u˝ycia min, min-pu∏apek i innych urzàdzeƒ
zgodnie z poprawkami z dnia 3 maja 1996 r. (Protokó∏ II zgodnie z poprawkami z dnia 3 maja 1996 r.)
za∏àczony do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu u˝ycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogà
byç uwa˝ane za powodujàce nadmierne cierpienia lub majàce niekontrolowane skutki, sporzàdzonej
w Genewie dnia 10 paêdziernika 1980 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 125, poz.1048);
24) Rzymski Statut Mi´dzynarodowego Trybuna∏u Karnego, sporzàdzony w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708);
25) Protokó∏ fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie anga˝owania dzieci w konflikty
zbrojne, przyj´ty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 91, poz. 608);
26) Poprawiony Artyku∏ 1 Konwencji o zakazie lub ograniczeniu u˝ycia pewnych broni konwencjonalnych,
które mogà byç uwa˝ane za powodujàce nadmierne cierpienia lub majàce niekontrolowane skutki, wraz
z za∏àcznikami, sporzàdzonej w Genewie dnia 10 paêdziernika 1980 r. (Konwencja CCW), przyj´ty przez
Paƒstwa-Strony na Drugiej Konferencji Przeglàdowej Konwencji CCW w Genewie dnia 21 grudnia 2001 r.
(Dz. U. z 2007 r. Nr 85, poz. 566);
27) Protokó∏ dodatkowy do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotyczàcy przyj´cia
dodatkowego znaku rozpoznawczego, przyj´ty w Genewie dnia 8 grudnia 2005 roku (Protokó∏ III) (Dz. U.
z 2010 r. Nr 70, poz. 447);

3. Wielostronne umowy mi´dzynarodowe z zakresu mi´dzynarodowego prawa
humanitarnego, podpisane przez Rzeczpospolità Polskà lub w stosunku do
których trwajà prace zmierzajàce do zwiàzania si´ tymi umowami
28) Mi´dzynarodowa konwencja o zwalczaniu rekrutacji, wykorzystywania, finansowania i szkolenia
najemników, przyj´ta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 4 grudnia 1989 r. –
Konwencja ta zosta∏a podpisana przez przedstawiciela RP w dniu 28 grudnia 1990 r.;
29) Konwencja o zakazie u˝ycia, sk∏adowania, produkcji i transferu min przeciwpiechotnych oraz o ich
zniszczeniu, sporzàdzona w Oslo dnia 18 wrzeÊnia 1997 r. – Konwencja zosta∏a podpisana przez przedstawiciela RP w dniu 4 grudnia 1997 r.; obecnie trwajà prace zmierzajàce do ratyfikacji tej umowy w 2012 r.;
30) Protokó∏ drugi do Konwencji haskiej z 1954 r. o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego,
sporzàdzony w Hadze dnia 26 marca 1999 r.;
31) Protokó∏ o wybuchowych pozosta∏oÊciach wojennych do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu u˝ycia
pewnych broni konwencjonalnych, które mogà byç uwa˝ane za powodujàce nadmierne cierpienia lub
majàce niekontrolowane skutki (Protokó∏ V), sporzàdzony w Genewie dnia 28 listopada 2003 r.; obecnie
trwajà prace zmierzajàce do ratyfikacji tej umowy.
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4. W∏aÊciwoÊç krajowych organów i organizacji w zakresie implementacji
i upowszechniania mph
W Polsce za implementacj´ i upowszechnianie mi´dzynarodowego prawa humanitarnego odpowiedzialna
jest zarówno w∏adza wykonawcza, jak i sàdownicza.
OdnoÊnie do w∏adzy wykonawczej, funkcj´ koordynacyjnà pe∏ni Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które
inspiruje dzia∏alnoÊç Komisji ds. Mi´dzynarodowego Prawa Humanitarnego powo∏anej do ˝ycia w 2004 r.
(Zarzàdzenie Prezesa Rady Ministrów nr 51 z dnia 20 maja 2004 r. (M.P. z 2004 r. Nr 23, poz. 402 oraz
z 2009 r. Nr 73, poz. 918), której zadaniem jest upowszechnianie norm mi´dzynarodowego prawa
humanitarnego w celu wprowadzenia ich do polskiego systemu prawnego. W sk∏ad Komisji wchodzà
przedstawiciele poszczególnych resortów odpowiedzialnych za implementacj´ i upowszechnianie
mi´dzynarodowego prawa humanitarnego w Polsce, w tym przedstawiciele Ministerstwa Obrony
Narodowej, Ministerstwa SprawiedliwoÊci i Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji.
Sàdy i Trybuna∏y sprawujàc wymiar sprawiedliwoÊci obowiàzane sà przestrzegaç wià˝àcego
Rzeczpospolità Polskà prawa mi´dzynarodowego (art. 9 Konstytucji RP). Co wi´cej, zgodnie z art. 91 ust.
1 Konstytucji, s´dziowie mogà bezpoÊrednio stosowaç umowy mi´dzynarodowe po spe∏nieniu trzech
przes∏anek: umowa powinna byç ratyfikowana, og∏oszona w Dzienniku Ustaw oraz nadawaç si´ do
bezpoÊredniego stosowania, tj. nie wymagaç wydania ustawy. S´dziowie w sprawowaniu swojego urz´du
sà niezawiÊli i podlegajà tylko Konstytucji oraz ustawom (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP).

II.Ochrona okreÊlonych kategorii osób
1. Obrona cywilna kraju
Problematyk´ obrony cywilnej w Polsce regulujà nast´pujàce akty prawne:
a) I Protokó∏ Dodatkowy z 1977 r. do Konwencji Genewskich z 1949 r. dotyczàcy ochrony ofiar
mi´dzynarodowych konfliktów zbrojnych;
b) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z póên. zm.), a w szczególnoÊci jej art. 17 oraz Dzia∏ IV Obrona cywilna;
c) Akty wykonawcze do ustawy, w szczególnoÊci:
• rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850),
• rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 26 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie
odbywania s∏u˝by w obronie cywilnej (Dz. U. Nr 169, poz. 1391 oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 698).
Struktura obrony cywilnej opiera si´ na administracyjnym podziale terytorialnym kraju, gdzie wójtowie,
starostowie i wojewodowie sà szefami obrony cywilnej na swoim terenie. Na szczeblu centralnym istnieje
11

organ podleg∏y Ministrowi Spraw Wewn´trznych i Administracji – Szef Obrony Cywilnej Kraju. Podstawowymi
jednostkami organizacyjnymi w∏aÊciwymi do wykonywania zadaƒ obrony cywilnej sà formacje obrony
cywilnej. Pewnà trudnoÊç w zapewnieniu ochrony podmiotom obrony cywilnej mo˝na zauwa˝yç na szczeblu
województwa, gdy˝ wojewoda jest zobowiàzany przepisami prawa wewn´trznego do wykonywania zadaƒ
z zakresu obronnoÊci paƒstwa. W Êwietle art. 65 I Protoko∏u Dodatkowego mo˝e to spowodowaç ustanie jego
ochrony, jak równie˝ urz´du wojewódzkiego. W sytuacji kraƒcowej mo˝na sobie wyobraziç zniszczenie
oÊrodków koordynujàcych dzia∏alnoÊç obrony cywilnej na szczeblu wojewódzkim.
Kwestie dotyczàce ochrony znaku obrony cywilnej sà regulowane jedynie w I Protokole Dodatkowym
z 1977 r. Brak jest regulacji prawa wewn´trznego, która odnosi∏aby si´ do ochrony znaku obrony cywilnej
równie˝ w czasie pokoju, tak jak to ma miejsce w przypadku znaku Czerwonego Krzy˝a, chronionego na
podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzy˝u (Dz. U. Nr 41, poz. 276).

2. Ochrona personelu medycznego i duchownego
Przyznana przez mi´dzynarodowe prawo humanitarne szczególna ochrona personelu medycznego
i duchownego dotyczy tych kategorii osób, które otrzyma∏y od strony wojujàcej nakaz lub upowa˝nienie do
dzia∏ania na rzecz ofiar wojny. Poszanowanie i ochrona tego rodzaju personelu oznacza zakaz kierowania
ataków przeciwko niemu oraz zakaz uniemo˝liwiania realizacji jego humanitarnych funkcji (art. 24-26
Konwencji Genewskiej I, art. 36 Konwencji Genewskiej II, art. 20 Konwencji Genewskiej IV, art. 8 oraz 15
Protoko∏u Dodatkowego I, art. 9 Protoko∏u Dodatkowego II). Nikt nie mo˝e byç niepokojony ani karany za
dzia∏alnoÊç o charakterze medycznym, zgodnà z zasadami sztuki i etyki lekarskiej, niezale˝nie od tego, na
czyjà korzyÊç dzia∏alnoÊç ta jest realizowana (art. 18 Konwencji Genewskiej I, art. 16 ust. 1 Protoko∏u
Dodatkowego I, art. 10 ust. 1 Protoko∏u Dodatkowego II). Osoby te nie mogà byç ponadto zmuszane do
czynów lub prac sprzecznych z etykà zawodowà lub innymi normami majàcymi na celu dobro rannych
i chorych ani te˝ zmuszane do powstrzymania si´ od dzia∏alnoÊci nakazanej przez te normy (art. 16 ust.
2 Protoko∏u Dodatkowego I, art. 10 ust. 2 Protoko∏u Dodatkowego II).
Personel medyczny, mimo obowiàzku do powstrzymania si´ od czynnego udzia∏u w walkach, mo˝e korzystaç
z lekkiej broni osobistej s∏u˝àcej ochronie w∏asnej lub te˝ obronie pozostajàcych pod jego opiekà osób
rannych i chorych (art. 22 ust. 1 Konwencji Genewskiej I, art. 13 ust. 2 lit. a Protoko∏u Dodatkowego I ).
Szczególny status ochronny przys∏ugujàcy personelowi medycznemu i duchownemu widoczny jest tak˝e
w sytuacji, gdy osoby te znajdà si´ w r´kach nieprzyjaciela (art. 33 i 35 III Konwencji Genewskiej). Mimo
i˝ formalnie nie stajà si´ jeƒcami wojennymi, korzystajà oni jednoczeÊnie z wszelkich uprawnieƒ i ochrony
przys∏ugujàcej jeƒcom wojennym. Przebywajàc w obozach jenieckich, nie mogà byç zmuszani do ˝adnej
pracy niezwiàzanej z ich misjà lekarskà lub religijnà. Powinni mieç bezpoÊredni dost´p do w∏aÊciwych
w∏adz obozowych we wszelkich sprawach zwiàzanych z realizacjà ich misji. Kapelani mogà swobodnie
wykonywaç funkcje religijne wÊród wspó∏wyznawców, a ponadto przys∏uguje im prawo do swobodnej
korespondencji z w∏adzami duszpasterskimi Mocarstwa zatrzymujàcego i mi´dzynarodowymi
organizacjami religijnymi.
W celu urealnienia ochrony przys∏ugujàcej personelowi medycznemu i religijnemu mo˝e on korzystaç
z okreÊlonych przez prawo mi´dzynarodowe znaków ochronnych (art. 38 oraz 44 Konwencji Genewskiej I,
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art. 18 Protoko∏u Dodatkowego I, art. 12 Protoko∏u dodatkowego II) oraz kart i tabliczek to˝samoÊci. Na
gruncie prawa polskiego umieszczanie znaków ochronnych reguluje Norma Obronna NO-02-A032:2009
Emblemat genewski – Umieszczanie i maskowanie na obiektach medycznych na làdzie, wprowadzona
decyzjà Nr 105/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
i wprowadzenia dokumentów normalizacyjnych dotyczàcych obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa
(Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 90). Z kolei kwesti´ kart i tabliczek to˝samoÊci okreÊla art. 54a ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydane na jego
podstawie rozporzàdzenia wykonawcze.
Zamierzone kierowanie ataków na budynki, materia∏y, oddzia∏y medyczne i Êrodki transportu oraz
personel u˝ywajàcy znaków odró˝niajàcych ustanowionych przez Konwencje Genewskie w Êwietle prawa
mi´dzynarodowego, kwalifikowane jest jako zbrodnia wojenna, zgodnie z art. 8 ust. 2 lit b pkt. XXIV
Rzymskiego Statutu Mi´dzynarodowego Trybuna∏u Karnego. Takie zachowanie wyczerpuje znamiona
przest´pstwa okreÊlonego w art. 122 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 553,
z póên. zm.), który penalizuje atakowanie obiektów niebronionych oraz stosowanie innych sposobów walki
zabronionych przez prawo mi´dzynarodowe. Ponadto, Art. 123 Kodeksu karnego penalizuje dokonane
z naruszeniem prawa mi´dzynarodowego zabójstwa personelu medycznego i osób duchownych oraz
wszelkie czyny powodujàce ci´˝ki uszczerbek na zdrowiu, a tak˝e poddawanie tych osób torturom,
okrutnemu lub nieludzkiemu traktowaniu, dokonywanie na nich, nawet za ich zgodà, eksperymentów
poznawczych, u˝ywanie ich do ochraniania swojà obecnoÊcià okreÊlonego terenu lub obiektu przed
dzia∏aniami zbrojnymi albo w∏asnych oddzia∏ów lub zatrzymywanie jako zak∏adników.

3. Ochrona personelu PCK i innego personelu organizacji humanitarnych
Zagadnienie to jest uregulowane przede wszystkim w art. 26 I Konwencji Genewskiej z 1949 r. Celem
tego przepisu jest zrównanie personelu upowa˝nionych stowarzyszeƒ powo∏anych do niesienia pomocy
regularnym s∏u˝bom medycznym si∏ zbrojnych danego paƒstwa z personelem medycznym si∏ zbrojnych,
zarówno pod wzgl´dem prawa do ochrony, jak równie˝ zasad majàcych zastosowanie w przypadku
dostania si´ do niewoli.
Komentarz do Konwencji Genewskich autorstwa J. Picteta wymienia nast´pujàce warunki przyznania
ochrony personelowi upowa˝nionych stowarzyszeƒ powo∏anych w celu niesienia pomocy regularnym
s∏u˝bom medycznym jego si∏ zbrojnych:
1) Uznanie danej organizacji przez w∏adze paƒstwa, na terytorium którego prowadzi ona swojà
dzia∏alnoÊç – je˝eli chodzi o Polski Czerwony Krzy˝, to obecnie jego rola i zadania zosta∏y okreÊlone
w ustawie z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzy˝u, jak równie˝ Statucie PCK,
obowiàzujàcym na podstawie rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 25 paêdziernika 2004 r. w sprawie
zatwierdzenia Statutu Polskiego Czerwonego Krzy˝a (Dz. U. Nr 237, poz. 2372).
2) Upowa˝nienie dla danej organizacji do pe∏nienia roli pomocniczej w stosunku do s∏u˝by medycznej si∏
zbrojnych – na gruncie prawa polskiego obowiàzek ten zosta∏ zrealizowany w art. 2 ustawy o PCK,
który okreÊla, ˝e Polski Czerwony Krzy˝ dzia∏a jako organizacja s∏u˝àca dobrowolnie pomocà spo∏ecznej
s∏u˝bie zdrowia i s∏u˝bie zdrowia Si∏ Zbrojnych. Ponadto § 9 ust. 1 Statutu PCK, wskazuje, ˝e Polski
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Czerwony Krzy˝ wspomaga w czasie konfliktu zbrojnego wojskowà i cywilnà s∏u˝b´ zdrowia, zgodnie
z postanowieniami Konwencji genewskich z 1949 r. i Protoko∏ów dodatkowych z 1977 r., oraz prowadzi
dzia∏alnoÊç humanitarnà na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych.
3) Dokonanie stosownej notyfikacji – rzàd, który upowa˝ni∏ jedno lub kilka stowarzyszeƒ pomocy do
pe∏nienia roli pomocniczej w stosunku do s∏u˝by medycznej si∏ zbrojnych, powinien najpóêniej przed u˝yciem
ich personelu poinformowaç o tym wszystkie pozosta∏e Paƒstwa-Strony (w czasie pokoju) lub swoich
przeciwników (podczas trwajàcego konfliktu). Wymóg ten le˝y w interesie samego personelu, poniewa˝ w
przeciwnym razie strona konfliktu, która nie zosta∏a poinformowana o tym fakcie, mo˝e odmówiç przyznania
personelowi nale˝nej mu ochrony. Komentarz sugeruje, ˝e w celu unikni´cia jakichkolwiek nieporozumieƒ
nale˝y uczyniç zadoÊç temu obowiàzkowi tak˝e w stosunku do personelu krajowego stowarzyszenia
Czerwonego Krzy˝a lub Czerwonego Pó∏ksi´˝yca mimo tego, ˝e istnienie takiej organizacji w tym kraju jest
powszechnie znane i znajduje potwierdzenie w stosunkach mi´dzynarodowych (w postaci uznania
stowarzyszenia krajowego przez MKCK czy te˝ uczestnictwa stowarzyszeƒ krajowych wspólnie z paƒstwami
i organami Ruchu w Mi´dzynarodowych Konferencjach Czerwonego Krzy˝a i Czerwonego Pó∏ksi´˝yca).
Wiodàcà rol´ w zakresie realizacji tego obowiàzku powinien odgrywaç resort spraw zagranicznych.
4) Personel stowarzyszeƒ pomocy powinien w czasie wojny podlegaç prawu wojskowemu oraz
regulaminom wojskowym, dzia∏ajàc w imieniu danego paƒstwa – wymóg ten wià˝e si´ z obowiàzujàcà
w prawie mi´dzynarodowym zasadà odpowiedzialnoÊci paƒstwa za dzia∏alnoÊç jego przedstawicieli lub
organów. W praktyce oznacza to, ˝e osoby te dzia∏ajà na rozkaz prze∏o˝onych wojskowych i ˝e organy
wojskowe zobowiàzane sà do wydania personelowi tych organizacji stosownych oznaczeƒ i kart
to˝samoÊci. Ten ostatni obowiàzek realizowany jest w trybie art. 54a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (oraz wydanego na jej podstawie
rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie kart i tabliczek to˝samoÊci
(Dz. U. Nr 79, poz. 472 i Nr 105, poz. 676). Podporzàdkowanie personelu stowarzyszeƒ pomocy organom
wojskowym nie oznacza utraty przez te organizacje ich to˝samoÊci i statusu, a zrównanie w przys∏ugujàcej
ochronie nie powoduje, ˝e personel tych organizacji zostaje w∏àczony do si∏ zbrojnych.
Warunki tego podporzàdkowania powinny byç okreÊlone w prawie krajowym (np. w formie rozporzàdzenia do
ustawy o PCK). Warto przy tym zaznaczyç, ˝e rozporzàdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 wrzeÊnia
1927 r. (Dz. U. Nr 79, poz. 688 – uchylone ustawà o PCK z 1964 r.), przewidywa∏o w art. 5, ˝e „z chwilà
wybuchu wojny, og∏oszenia mobilizacji ogólnej, albo cz´Êciowej, jak równie˝ w wypadkach, w których tego
wymaga interes Paƒstwa, stwierdzony uchwa∏à Rady Ministrów, stowarzyszenie „Polski Czerwony Krzy˝”
podlega ca∏kowicie Ministrowi Spraw Wojskowych.” Obecnie tego typu rozwiàzanie by∏oby niemo˝liwe do
zastosowania ze wzgl´du na obowiàzujàce Podstawowe Zasady Ruchu, w tym zasad´ niezale˝noÊci.
5) Personel stowarzyszeƒ pomocy powinien wykonywaç te same zadania, co personel wojskowych s∏u˝b
medycznych – zasada ta oznacza, ˝e szczególna ochrona przys∏uguje tylko i wy∏àcznie tym osobom
spoÊród personelu danego stowarzyszenia, które faktycznie realizujà zadania wojskowego personelu
medycznego (nie zaÊ ca∏emu personelowi stowarzyszenia, które zosta∏o upowa˝nione do pe∏nienia roli
pomocniczej w stosunku do s∏u˝by medycznej si∏ zbrojnych). Zadania te zosta∏y okreÊlone w art. 24
I Konwencji Genewskiej z 1949 r., jako odszukiwanie, zbieranie, przenoszenie i leczenie rannych i chorych
albo zapobieganie chorobom, jak równie˝ zarzàdzanie formacjami i zak∏adami sanitarnymi.
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Nale˝y zaznaczyç, ˝e tak szczegó∏owe uregulowanie sytuacji personelu medycznego stowarzyszeƒ pomocy
wiàza∏o si´ w du˝ym stopniu z faktem, ˝e Konwencja Genewska I zapewnia ochron´ personelowi medycznemu
wojskowemu, natomiast Konwencja Genewska IV tylko w wyjàtkowych sytuacjach zrównuje status cywilnego
personelu medycznego z personelem wojskowym. Po przyj´ciu Protoko∏ów Dodatkowych z 1977 r. problem ten
nieco straci∏ na znaczeniu dla paƒstw, które – tak jak Polska – sà ich stronami. Protoko∏y zapewniajà bowiem
ochron´ ca∏emu personelowi medycznemu (art. 15 Protoko∏u I i art. 10 Protoko∏u II). Art. 8 pkt 3 Protoko∏u I
przewiduje, ˝e okreÊlenie „personel medyczny” obejmuje nie tylko personel wojskowy i cywilny strony
konfliktu oraz personel zatrudniony w organizacjach obrony cywilnej, ale tak˝e „personel medyczny krajowych
stowarzyszeƒ Czerwonego Krzy˝a (...) i innych krajowych dobrowolnych towarzystw pomocy, nale˝ycie
uznanych i upowa˝nionych przez stron´ konfliktu”. Nastàpi∏a zatem zmiana akcentów – status i ochrona tego
personelu nie ma charakteru wyjàtkowego przywileju, ale jest regu∏à. Z uwagi jednak na zachowanie wymogu
„nale˝ytego uznania i upowa˝nienia” oraz okolicznoÊç, ˝e nie wszystkie paƒstwa Êwiata sà stronami
Protoko∏ów Dodatkowych (w przeciwieƒstwie do Konwencji Genewskich, które majà charakter prawdziwie
uniwersalny), ostro˝noÊç nakazuje spe∏nienie wymienionych wy˝ej wymogów z art. 26 I Konwencji Genewskiej.

4. Jeƒcy wojenni, osoby internowane i repatrianci
Zagadnienia zwiàzane z traktowaniem jeƒców wojennych zgodnie z postanowieniami III Konwencji
Genewskiej z 1949 r. zosta∏y uregulowane w nast´pujàcych Normach Obronnych, wprowadzonych
wprowadzonej decyzjà Nr 105/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie
zatwierdzenia i wprowadzenia dokumentów normalizacyjnych dotyczàcych obronnoÊci i bezpieczeƒstwa
paƒstwa:
1) NO-02-A020:2010 Procedury post´powania z jeƒcami, zdobytym wyposa˝eniem i dokumentami
przeciwnika – okreÊlajàca zasady post´powania z jeƒcami wojennymi i ich mieniem, a tak˝e ustalajàca
wzory dokumentów potrzebnych do prowadzenia ewidencji jeƒców, ich mienia osobistego i wojskowego;
2) NO-02-A036:2010 Przes∏uchiwanie jeƒców wojennych – wskazujàca procedury post´powania
z jeƒcami wojennymi w trakcie ich przes∏uchiwania, zasady podzia∏u jeƒców wojennych na kategorie
w zale˝noÊci od posiadanych informacji oraz podzia∏ jednostek przes∏uchujàcych jeƒców, a tak˝e wzór
meldunku z przes∏uchania jeƒca wojennego i procedury jego przesy∏ania do odpowiednich s∏u˝b;
3) NO-02-A042:2001 åwiczenia wojskowe – Zasady post´powania z osobami pozorujàcymi jeƒców
wojennych – s∏u˝àca okreÊleniu procedur pozwalajàcych na nabycie odpowiednich nawyków w zakresie
traktowania jeƒców wojennych.
Rodzaje stopni wojskowych (z podzia∏em na szeregowych, podoficerów i oficerów), a tak˝e zasady ich
nadawania oraz utraty, okreÊla dzia∏ III rozdzia∏u 2 ustawy o powszechnym obowiàzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej z 1967 r. Art. 43 III Konwencji Genewskiej z 1949 r. nie precyzuje sposobu
zakomunikowania stronie przeciwnej tytu∏ów i stopni osób, którym przys∏uguje status jeƒca wojennego lub
które korzystaç mogà z traktowania zastrze˝onego dla jeƒców wojennych, w celu zapewnienia
jednakowego ich traktowania, zobowiàzujàc jedynie paƒstwa walczàce do przekazania przedmiotowych
informacji z chwilà rozpocz´cia dzia∏aƒ zbrojnych. W praktyce realizacja tego zobowiàzania mo˝e nastàpiç
w dowolny sposób, który zapewni nale˝ytà realizacj´ dyspozycji tego przepisu.
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5. Krajowe Biuro Informacji
Konwencje Genewskie o ochronie ofiar wojny z dnia 12 sierpnia 1949 r. (zw∏aszcza art. 22 III Konwencji
Genewskiej i art. 13 IV Konwencji Genewskiej) oraz Protoko∏y dodatkowe z dnia 8 czerwca 1977 r.
nak∏adajà na Polsk´ obowiàzek utworzenia i prowadzenia biura, którego celem jest zbieranie
i przekazywanie rodzinom informacji o ofiarach wojen i konfliktów zbrojnych. Zgodnie z ustawà o Polskim
Czerwonym Krzy˝u z dnia 16 listopada 1964 r. Polski Czerwony Krzy˝ prowadzi na zlecenie paƒstwa
Krajowe Biuro Informacji, pod nazwà Biura Informacji i Poszukiwaƒ PCK. Dodatkowe podstawy prawne
funkcjonowania Biura to: rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie
przekazania uprawnieƒ Prezesa Rady Ministrów okreÊlonych ustawà o Polskim Czerwonym Krzy˝u (Dz. U.
Nr 42, poz. 425) oraz rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 25 paêdziernika 2004 r. w sprawie
zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzy˝a.
Na podstawie przepisów ww. aktów prawnych oraz art. 131 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póên. zm.) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji zleca
Polskiemu Czerwonemu Krzy˝owi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z póên. zm.), realizacj´ zadania publicznego
pt.: „Prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwaƒ, przewidzianego w konwencjach mi´dzynarodowych o traktowaniu jeƒców wojennych oraz o ochronie osób cywilnych podczas wojny”. Stosowna umowa
jest podpisywana w ka˝dym roku bud˝etowym mi´dzy Ministerstwem Spraw Wewn´trznych i Administracji
a Zarzàdem G∏ównym Polskiego Czerwonego Krzy˝a i na jej podstawie MSWiA przekazuje dotacj´ z bud˝etu
paƒstwa umo˝liwiajàcà funkcjonowanie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwaƒ.
Przy wykonywaniu swoich zadaƒ Biuro Informacji i Poszukiwaƒ PCK wspó∏pracuje za granicà mi´dzy
innymi z Centralnà Agencjà Poszukiwaƒ Mi´dzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzy˝a w Genewie
i Delegaturami MKCK na obszarach obj´tych konfliktami zbrojnymi, Mi´dzynarodowym Biurem
Poszukiwaƒ w Bad Arolsen (Niemcy) oraz kilkudziesi´cioma stowarzyszeniami krajowymi Czerwonego
Krzy˝a i Czerwonego Pó∏ksi´˝yca. W kraju Biuro wspó∏pracuje z wieloma instytucjami, które posiadajà
informacje o ofiarach II wojny Êwiatowej oraz wspó∏czesnych konfliktów zbrojnych (m. in. Instytutem
Pami´ci Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego, ˚ydowskim Instytutem Historycznym, Radà
Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa, Urz´dem ds. Cudzoziemców, Archiwum Paƒstwowym).

III.Ochrona okreÊlonych kategorii miejsc i obiektów
1. Ochrona Êrodowiska naturalnego
Rzeczpospolita Polska jest stronà Uk∏adu o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni
kosmicznej i pod wodà, sporzàdzonego w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 288),
Konwencji o zakazie wykorzystywania technik modyfikacji Êrodowiska w celach wojskowych lub innych
celach wrogich z dnia 10 grudnia 1976 r. oraz Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego
przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporzàdzonej w Bazylei dnia 22 marca 1989 r.
(Dz. U. z 1995 r. Nr 19, poz. 88, za∏àcznik).
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Aktem prawnym, który kompleksowo reguluje problematyk´ ochrony Êrodowiska jest ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z póên. zm.).
Dzia∏alnoÊç resortu Obrony Narodowej w zakresie ochrony Êrodowiska polega na minimalizacji stopnia
degradacji Êrodowiska zwiàzanego z funkcjonowaniem si∏ zbrojnych. Ochrona Êrodowiska w Si∏ach
Zbrojnych RP, z uwagi na interdyscyplinarnoÊç i wielop∏aszczyznowoÊç, traktowana jest jako wyodr´bniony
podsystem funkcjonujàcy w strukturach resortu Obrony Narodowej. Rozwój i funkcjonowanie tego
podsystemu opiera si´ na nast´pujàcych zasadach:
• ochrona Êrodowiska i jego zasobów jest zadaniem ka˝dego ˝o∏nierza i pracownika resortu,
• organizacja ochrony Êrodowiska jest zadaniem dowódców wszystkich szczebli Si∏ Zbrojnych oraz
kierowników innych jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,
• w procesie szkolenia wojsk oraz planowania i realizacji innych zadaƒ stosuje si´ zasad´
minimalizowania negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko,
• racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych,
• edukacji ekologicznej, która jest integralnym elementem ka˝dej formy szkolenia i wychowywania
w Si∏ach Zbrojnych RP,
• Si∏y Zbrojne RP s∏u˝à pozytywnym przyk∏adem dla otoczenia w zakresie ochrony Êrodowiska
naturalnego.
Realizacja celów i strategii ochrony Êrodowiska w sektorze obronnym opiera si´ na nast´pujàcych
elementach:
• minimalizacji degradacji Êrodowiska powodowanej dzia∏alnoÊcià bie˝àcà,
• zapobieganiu degradacji w przysz∏oÊci – równie˝ w wymiarze legislacyjnym,
• likwidacji powsta∏ych w przesz∏oÊci szkód ekologicznych,
• zapewnieniu odpowiednich Êrodków finansowych na realizacj´ celów ekologicznych przez sektor
obronny,
• kontroli realizacji dzia∏aƒ proekologicznych.
W tym celu wydano szereg aktów prawnych, w tym rozporzàdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16
paêdziernika 2008 r. w sprawie okreÊlenia organów odpowiadajàcych za nadzór nad przestrzeganiem
przepisów o ochronie Êrodowiska w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej
i jednostkach organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
(Dz. U. Nr 195, poz. 1203) oraz rozporzàdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2002 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad sporzàdzania instrukcji szkoleniowej w zakresie zapewnienia wymogów
ochrony zwierzàt oraz roÊlin w toku szkolenia Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na poligonach
(Dz. U. Nr 137, poz. 1157). Co roku sporzàdzane sà informacje o stanie Êrodowiska na terenach b´dàcych
w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej oraz o spe∏nianiu przez jednostki organizacyjne Si∏ Zbrojnych RP
wymagaƒ ochrony Êrodowiska, w tym m.in.:
• zbiorcze zestawienie wielkoÊci emisji zanieczyszczeƒ gazowych i py∏owych do powietrza, wielkoÊci
poboru wody i iloÊci odprowadzanych Êcieków,
• za∏o˝enia do systemu zbioru informacji o obiektach infrastruktury majàcych istotny wp∏yw na
Êrodowisko jako podstawy do tworzenia centralnej bazy danych o takich obiektach u˝ytkowanych
przez resort obrony narodowej,
• za∏o˝enia do systemu zbioru informacji o odpadach niebezpiecznych i innych ni˝ niebezpieczne.
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Na mocy decyzji 196/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2010 r. powo∏ano Zespó∏ do
spraw funkcjonowania i doskonalenia Krajowego Systemu Wykrywania Ska˝eƒ i Alarmowania. Obecnie
Zespó∏ pracuje nad nowelizacjà rozporzàdzenia Rady Ministrów w sprawie wykrywania ska˝eƒ
i w∏aÊciwoÊci organów w tych sprawach. Celem powy˝szej nowelizacji jest podniesienie efektywnoÊci
procedur wspó∏dzia∏ania podmiotów funkcjonujàcych w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Ska˝eƒ
i Alarmowania, jak równie˝ zdefiniowanie roli Rzàdowego Centrum Bezpieczeƒstwa odnoÊnie do
funkcjonowania systemów wykrywania i alarmowania o ska˝eniach.
W celu zapewnienia zewn´trznego bezpieczeƒstwa paƒstwa i sprawowania ogólnego kierownictwa
w dziedzinie obronnoÊci kraju Rada Ministrów przyj´∏a w dniu 16 paêdziernika 2006 r. rozporzàdzenie
z w sprawie systemów wykrywania ska˝eƒ i w∏aÊciwoÊci organów w tych sprawach (Dz. U. z 2006 r.
Nr 191, poz. 1415), wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 6 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporzàdzenie to ma
zastosowanie w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, w szczególnoÊci stanu kl´ski ˝ywio∏owej,
w celu zapobie˝enia skutkom katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub dzia∏aƒ terrorystycznych,
mogàcych spowodowaç wystàpienie ska˝eƒ chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych.
Art. 120 Kodeksu karnego z 1997 r. okreÊla jako zbrodni´ wojennà stosowanie Êrodka masowej zag∏ady
zakazanego przez prawo mi´dzynarodowe. Do katalogu Êrodków zakazanych s∏u˝àcych masowej
zag∏adzie nale˝à w szczególnoÊci broƒ chemiczna oraz biologiczna, których u˝ycie mo˝e wywo∏aç rozleg∏e,
d∏ugotrwa∏e lub powa˝ne szkody w Êrodowisku naturalnym.

2. Ochrona dóbr kultury
Rzeczpospolita Polska jest zwiàzana Konwencjà o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego
wraz z Regulaminem Wykonawczym do tej Konwencji oraz Protoko∏em o ochronie dóbr kulturalnych
w razie konfliktu zbrojnego. W 2010 r. podj´te zosta∏y dzia∏ania prawne zmierzajàce do przystàpienia do
Drugiego Protoko∏u do powy˝szej Konwencji.
W polskim systemie prawnym zasady ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego zosta∏y
okreÊlone w Rozporzàdzeniu Ministra Kultury z 25 sierpnia 2004 roku w sprawie organizacji i sposobu
ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 212, poz.
2153). Najwa˝niejsze postanowienia rozporzàdzenia to obowiàzek sporzàdzenia przez w∏aÊciciela lub
u˝ytkownika dóbr kultury planu ochrony najcenniejszych dóbr kultury, w tym ewakuacji na wypadek
zagro˝enia. Rozporzàdzenie okreÊla ponadto znaki umowne stosowane w planach ochrony dóbr kultury,
zasady oznakowania obiektów, zasady szkolenia personelu przydzielonego do ochrony dóbr kultury oraz
wzory kart to˝samoÊci personelu przydzielonego do ochrony dóbr kultury.
Postanowienia zapewniajàce przestrzeganie norm prawa mi´dzynarodowego w zakresie ochrony dóbr
kultury zosta∏y zawarte w Decyzji Nr 250/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2005 roku
w sprawie przestrzegania zasad ochrony dóbr kultury w dzia∏aniach Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 15, poz. 135). Wdra˝ana jest obecnie w Si∏ach Zbrojnych „Instrukcja
w sprawie zasad ochrony dóbr kultury w dzia∏alnoÊci Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. Powy˝sza
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instrukcja ujmuje szczegó∏owe zadania i kompetencje dla osób zajmujàcych kierownicze stanowiska
w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz dla dowódców rodzajów Si∏ Zbrojnych w zakresie ochrony
dóbr kultury. W strukturze organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej jest oficer odpowiedzialny za
przestrzeganie zasad wynikajàcych z prawa mi´dzynarodowego dotyczàcych ochrony dóbr kultury.
W Rzeczypospolitej Polskiej dobra kultury korzystajàce z ochrony mogà byç oznaczone znakiem
wyró˝niajàcym, okreÊlonym w Konwencji Haskiej z 14 maja 1954 roku. Zasady dotyczàce znakowania zosta∏y
okreÊlone w Rozporzàdzeniu Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 roku w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 30, poz. 259).
W celu zapoznania ˝o∏nierzy Wojska Polskiego z postanowieniami dotyczàcymi ochrony dóbr kultury
w razie konfliktu zbrojnego zorganizowane zosta∏y tak˝e specjalistyczne szkolenia z zakresu ochrony
dziedzictwa kultury dla pododdzia∏ów przygotowujàcych si´ do misji w Afganistanie. Na potrzeby
realizacji zadaƒ w Afganistanie zosta∏o wydane przez MON wydawnictwo „Dziedzictwo kultury
Afganistanu. Prawne i organizacyjne aspekty ochrony”.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od wielu lat organizuje szkolenia dla kandydatów na
ekspertów wspó∏pracy cywilno-wojskowej w obszarze ochrony dziedzictwa kultury na potrzeby misji
wojskowych. Ostatnie szkolenie ekspertów odby∏o si´ w maju 2010 roku na terenie Akademii Obrony
Narodowej. Od dziewi´ciu lat Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest wspó∏organizatorem
Polskiej Szko∏y Mi´dzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych w Radziejowicach. Od wielu
lat jednym z tematów realizowanych zaj´ç Szko∏y jest „Ochrona dóbr kultury w konfliktach zbrojnych”.
W prawie polskim sankcje wobec osób, które w czasie dzia∏aƒ zbrojnych dopuÊci∏y si´ naruszeƒ
postanowieƒ Konwencji Haskiej okreÊlajà przepisy rozdzia∏u XVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku –
Kodeks karny dotyczàce przest´pstw przeciwko pokojowi, ludzkoÊci oraz przest´pstw wojennych.
Wprowadzenie tych postanowieƒ do Kodeksu karnego czyni zadoÊç wymaganiom art. 28 Konwencji,
zobowiàzujàcej Paƒstwa Strony do wprowadzenia do swoich systemów prawa karnego sankcji za
czyny stanowiàce naruszenie Konwencji. Niezale˝nie od obywatelstwa oraz niezale˝nie od tego, czy
przest´pstwo zosta∏o pope∏nione na terytorium, Kodeks karny pozwala na Êciganie sprawcy.
Zgodnie z Rezolucjà II do Konwencji Haskiej z 1954 roku w Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonuje organ
doradczy. Powo∏any zosta∏ rozporzàdzeniem Rady Ministrów RP z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie
Polskiego Komitetu Doradczego (Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1066). Polski Komitet Doradczy jest organem
pomocniczym Rady Ministrów.
Komitetowi przewodniczy sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
odpowiedzialny za ochron´ zabytków. W sk∏ad Komitetu wchodzà przedstawiciele Ministra Obrony
Narodowej, Spraw Wewn´trznych i Administracji, Spraw Zagranicznych, SprawiedliwoÊci, Edukacji oraz
osoby posiadajàce kwalifikacje specjalistyczne z dziedziny ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
Komitet rozpoczà∏ funkcjonowanie w 2004 roku.
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3. Ochrona szpitali cywilnych i wojskowych
Ochrona ta wynika wprost z postanowieƒ mi´dzynarodowego prawa humanitarnego i oznacza m.in.
obowiàzek poszanowania jednostek medycznych, do których nale˝à równie˝ szpitale (bez dokonywania
rozró˝nienia na szpitale cywilne i wojskowe) i zakaz ich atakowania, pod warunkiem, ˝e nie sà one
wykorzystywane, poza ramami swej funkcji humanitarnej, do dzia∏aƒ szkodliwych dla nieprzyjaciela
(art. 27 Regulaminu do Konwencji dotyczàcej praw i zwyczajów wojny làdowej z 1907 r., art. 19
Konwencji Genewskiej I, art. 12 Protoko∏u Dodatkowego I). Poszanowanie nale˝ne medycznym jednostkom
organizacyjnym oznacza, ˝e nie wolno ingerowaç w ich medycznà dzia∏alnoÊç osobom i w∏adzom
z zewnàtrz w sposób, który móg∏by zak∏óciç ich prac´ i proces leczenia. Ochronie przed atakami s∏u˝y
obowiàzek do∏o˝enia nale˝ytej starannoÊci, aby obiekty medyczne by∏y rozmieszczane z dala od obiektów
wojskowych, by nie nara˝aç ich na niebezpieczeƒstwo w trakcie ataków nieprzyjaciela. Dodatkowo, w celu
urealnienia, a tak˝e ukazania na zewnàtrz uprawnieƒ do szczególnej ochrony, jednostki medyczne mogà
byç oznaczane znakiem ochronnym przewidzianym przez przepisy Konwencji genewskich oraz ich
Protoko∏ów dodatkowych, takim jak np. znak czerwonego krzy˝a. U˝ycie tych znaków powinno byç
poddane kontroli paƒstwa. Kwestie te okreÊla wspomniana wy˝ej Norma Obronna NO-02-A032:2009
Emblemat genewski – Umieszczanie i maskowanie na obiektach medycznych na làdzie.
W mi´dzynarodowym prawie humanitarnym brak jest normy, która w sposób kategoryczny nak∏ada∏aby na
paƒstwa obowiàzek oznaczania jednostek medycznych znakiem rozpoznawczo-ochronnym. Nie stanowi wi´c
naruszenia prawa sytuacja, w której jednostki medyczne nie by∏yby oznaczone przy u˝yciu znaków ochronnych.
Nale˝y jednoczeÊnie podkreÊliç, ˝e zakaz atakowania tego typu obiektów ma charakter absolutny, przez
co atakowanie jednostek medycznych pod pretekstem, ˝e ze wzgl´du na brak zastosowania znaków
ochronnych nie korzystajà one z nale˝nej ochrony, nale˝a∏oby potraktowaç jako zbrodni´ wojennà, zgodnie
z art. 8 ust. 2 lit b pkt XXIV Rzymskiego Statutu Mi´dzynarodowego Trybuna∏u Karnego.

4. Ochrona obiektów i instalacji zawierajàcych niebezpieczne si∏y
Mi´dzynarodowe prawo humanitarne przewiduje ogólny zakaz czynienia przedmiotem ataków budowli lub
urzàdzeƒ zawierajàcych niebezpieczne si∏y, a zw∏aszcza zapór, grobli i elektrowni atomowych, choçby
stanowi∏y cele wojskowe, je˝eli ataki te mog∏yby spowodowaç wyzwolenie tych si∏ i w nast´pstwie
wywo∏aç powa˝ne straty wÊród ludnoÊci cywilnej (art. 56 ust. 1 Protoko∏u Dodatkowego I, art. 15 Protoko∏u
Dodatkowego II). Ochrona ta nie ma jednak˝e charakteru bezwzgl´dnego i ustaje wówczas, gdy obiekty lub
instalacje sà wykorzystywane do regularnego, istotnego i bezpoÊredniego wsparcia operacji wojskowych oraz
gdy ataki te sà jedynym mo˝liwym Êrodkiem mogàcym spowodowaç przerwanie wsparcia. W przypadku
ustania ochrony, strona atakujàca ma obowiàzek zastosowania mo˝liwych Êrodków ostro˝noÊci dla
unikni´cia wyzwolenia niebezpiecznych si∏. Obowiàzkiem strony atakowanej jest powstrzymanie si´ od
rozmieszczania celów wojskowych w pobli˝u budowli lub urzàdzeƒ zawierajàcych niebezpieczne si∏y.
Obowiàzek ten nie dotyczy jednak urzàdzeƒ, których jedynym celem jest obrona budowli lub urzàdzeƒ
chronionych. Strony konfliktu mogà zawieraç mi´dzy sobà szczegó∏owe porozumienia s∏u˝àce zapewnieniu
dodatkowej ochrony budowlom lub urzàdzeniom zawierajàcym niebezpieczne si∏y, a ponadto oznaczyç dobra
chronione za pomocà specjalnego znaku, sk∏adajàcego si´ z grupy trzech kó∏ jasnopomaraƒczowych na
jednej osi, zgodnie z treÊcià art. 16 za∏àcznika I do Protoko∏u Dodatkowego I.
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Problematyk´ zwiàzanà z ochronà obiektów i instalacji zawierajàcych niebezpieczne si∏y w rozumieniu art.
56 PD I regulujà, w szczególnoÊci, nast´pujàce akty prawne:
1) ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z póên.
zm.), która okreÊla m.in. obszary, obiekty i urzàdzenia podlegajàce szczególnej ochronie oraz nadzór nad
funkcjonowaniem osób i mienia;
2) ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadaƒ na rzecz obronnoÊci paƒstwa realizowanych
przez przedsi´biorców (Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1320), która wskazuje zasady organizowania zadaƒ
na rzecz obronnoÊci paƒstwa realizowanych przez przedsi´biorców wykonujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z uwzgl´dnieniem przedsi´biorców o szczególnym znaczeniu
gospodarczo-obronnym), organy w∏aÊciwe w sprawowaniu nadzoru nad realizacjà tych zadaƒ oraz zasady
ich finansowania;
3) rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie wa˝nych dla
bezpieczeƒstwa i obronnoÊci paƒstwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. z 2003 r. Nr 116, poz. 1090),
które okreÊla kategorie obiektów szczególnie wa˝nych dla bezpieczeƒstwa i obronnoÊci paƒstwa, a tak˝e
zadania w zakresie ich szczególnej ochrony oraz w∏aÊciwoÊç organów paƒstwowych w tych sprawach.

5. MiejscowoÊci i strefy pod szczególna ochronà
Konwencje Genewskie o ochronie ofiar wojny z 1949 r. i Protokó∏ Dodatkowy o ochronie ofiar
mi´dzynarodowych konfliktów zbrojnych z 1977 r. (Protokó∏ Dodatkowy I) przewidujà mo˝liwoÊç
utworzenia kilku rodzajów stref i miejscowoÊci podlegajàcych szczególnej ochronie, g∏ównie w przypadku
mi´dzynarodowych konfliktów zbrojnych. Sà to:
• Strefy sanitarne i bezpieczeƒstwa przewidziane w artykule 23 I Konwencji Genewskiej i w art. 14 IV
Konwencji Genewskiej oraz w za∏àcznikach nr I do tych konwencji. Ich celem jest zapewnienie ochrony
rannym i chorym ˝o∏nierzom oraz personelowi udzielajàcemu im pomocy i zarzàdzajàcemu strefami
(I Konwencja Genewska), a tak˝e rannym i chorym cywilom, osobom niepe∏nosprawnym, w podesz∏ym
wieku, dzieciom poni˝ej 15 roku ˝ycia, kobietom ci´˝arnym i matkom dzieci poni˝ej 7 lat (IV Konwencja
Genewska). Strefy takie mogà byç tworzone zarówno w czasie pokoju, jak i po rozpocz´ciu konfliktu zbrojnego,
ale ich rzeczywista ochrona jest uzale˝niona od porozumieƒ zawieranych mi´dzy stronami konfliktu.
• Strefy zneutralizowane przewidziane w art. 15 IV Konwencji Genewskiej. Ich celem jest
zapewnienie ochrony przed skutkami dzia∏aƒ zbrojnych rannym i chorym ˝o∏nierzom oraz cywilom.
W przypadku konfliktu niemi´dzynarodowego utworzenie podobnych stref dla cywilów przewiduje art. 3
wspólny dla czterech Konwencji Genewskich z 1949 r. Strefy takie mogà byç tworzone podczas konfliktu
zbrojnego na podstawie porozumienia zawartego przez strony konfliktu.
• MiejscowoÊci niebronione przewidziane w art. 59 Protoko∏u Dodatkowego I. Ich celem jest
zapewnienie ochrony ludnoÊci cywilnej w miejscu jej zamieszkania, w zwiàzku z lokalizacjà takiej
miejscowoÊci w pobli˝u lub wewnàtrz strefy walk. Status miejscowoÊci niebronionej wynika
z oÊwiadczenia wydanego przez jednà ze stron toczàcego si´ konfliktu zbrojnego (jeÊli spe∏nione sà
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wszystkie warunki okreÊlone szczegó∏owo w art. 59) lub z porozumienia stron konfliktu (jeÊli niektóre
warunki z art. 59 nie zosta∏y spe∏nione).
• Strefy zdemilitaryzowane przewidziane w art. 60 Protoko∏u Dodatkowego I. Podobnie jak
w przypadku miejscowoÊci niebronionych, celem stref zdemilitaryzowanych jest zapewnienie ochrony
ludnoÊci cywilnej w miejscu jej zamieszkania. Sà one tworzone na podstawie porozumienia stron, przy
czym lokalizacja strefy mo˝e byç okreÊlona jednostronnie ju˝ w czasie pokoju.
Kodeks karny z 1997 r. penalizuje naruszenia przepisów chroniàcych wymienione strefy i miejscowoÊci
przed atakiem. Art. 122 par. 1 Kodeksu karnego przewiduje kar´ pozbawienia wolnoÊci na czas nie
krótszy od lat 5 albo kar´ 25 lat pozbawienia wolnoÊci za poj´cie ataku przeciwko „miejscowoÊci lub
obiektowi niebronionemu, strefie sanitarnej, zdemilitaryzowanej lub zneutralizowanej (...)”.

6. Zarzàd grobów
Kwesti´ organizacji cmentarzy oraz pochówku osób zmar∏ych reguluje ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmar∏ych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z póên. zm.). Art. 10 przedmiotowej
ustawy wskazuje, ˝e prawo pochowania zw∏ok osób wojskowych zmar∏ych w czynnej s∏u˝bie wojskowej
przys∏uguje w∏aÊciwym organom wojskowym, stosownie do przepisów prawa wojskowego.
Aktem prawnym zwiàzanym z nadzorem i opiekà nad mogi∏ami i cmentarzami wojennymi jest ustawa
z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311, z póên.
zm.), która nak∏ada na organy Rzeczypospolitej Polskiej obowiàzek piel´gnowania i otaczania nale˝nym
szacunkiem i powagà grobów wojennych, bez wzgl´du na narodowoÊç i wyznanie osób w nich
pochowanych oraz formacje, do których osoby te nale˝a∏y.
Zagadnienia zwiàzane z przeniesieniem zw∏ok lub ich szczàtków do innego grobu (w tym tak˝e poza
granicami paƒstwa) regulujà art. 4 ustawy o grobach i cmentarzach wojennych z 1933 r. oraz art. 14
ustawy o cmentarzach i chowaniu zmar∏ych z 1959 r., a tak˝e wydane na jego podstawie rozporzàdzenie
Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleƒ i zaÊwiadczeƒ na przewóz
zw∏ok i szczàtków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866).
Procedur´ pochówku w trakcie konfliktu zbrojnego ustanawia Norma Obronna NO-02-A053:2004
Dzia∏ania wojenne – Procedury pochówku poleg∏ych i zmar∏ych, wprowadzona decyzjà Nr 105/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia dokumentów
normalizacyjnych dotyczàcych obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa. Norma ta okreÊla procedury
nag∏ego pochówku poleg∏ych (oznaczajàcych osob´ rannà w walce, która zmar∏a w wyniku odniesionych
ran albo innych obra˝eƒ przed udzieleniem pomocy medycznej przez personel s∏u˝by zdrowia) i zmar∏ych
na làdzie ˝o∏nierzy w∏asnych, wojsk sojuszniczych oraz ˝o∏nierzy strony przeciwnej. Zawiera ponadto
zasady post´powania z poleg∏ymi lub zmar∏ymi na morzu oraz ze zmar∏ymi osobami cywilnymi nale˝àcymi
do si∏ zbrojnych, ale nie bioràcymi udzia∏u w dzia∏aniach wojennych.
Dokument ten zawiera postanowienia w zakresie ogólnych zasad pochówku (zachowanie higieny i dzia∏ania
przeciwepidemiologicznego, zabezpieczenia zw∏ok przed padlino˝ernymi zwierz´tami i ptakami, ochrony zw∏ok
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przed profanacjà i ograbieniem, umo˝liwienia dokonania ekshumacji i identyfikacji zw∏ok, niedopuszczenia do
ska˝enia Êrodowiska naturalnego przez kontakt ze zw∏okami lub szczàtkami ska˝onymi w wyniku u˝ycia broni
jàdrowej, biologicznej lub chemicznej), wyboru miejsca pochówku, oznaczania mogi∏, post´powania ze zw∏okami
(ze szczególnym uwzgl´dnieniem procedury post´powania ze zmar∏ymi lub poleg∏ymi na skutek u˝ycia broni
masowego ra˝enia), sporzàdzania raportu z pochówku, a tak˝e wskazania dotyczàce rzeczy osobistych
i tabliczek to˝samoÊci. Norma zawiera tak˝e wykaz stosownych postanowieƒ Konwencji Genewskich z 1949 r.
i ich Protoko∏ów Dodatkowych dotyczàcych poleg∏ych i zmar∏ych w czasie dzia∏aƒ wojennych.

IV.Ograniczenia metod i Êrodków walki zbrojnej
Si∏y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej implementujà zawarte w umowach mi´dzynarodowych zakazy
stosowania okreÊlonych metod i Êrodków walki zbrojnej, jak równie˝ pozytywne zobowiàzania do dzia∏ania
wynikajàce z tych umów podczas:
• szkolenia programowego oraz szkolenia uzupe∏niajàcego pododdzia∏ów;
• prowadzenia ró˝nych form szkolenia operacyjno-taktycznego (w szczególnoÊci çwiczeƒ
dowódczo-sztabowych i çwiczeƒ taktycznych z wojskami), przygotowujàcych dowództwa i wojska
do realizacji zadaƒ zgodnie z wojennym przeznaczeniem;
• przygotowania dowództw i wojsk do realizacji zadaƒ w ramach operacji poza granicami kraju
w polskich kontyngentach wojskowych;
• uwzgl´dniania w aktach prawnych regulujàcych zasady u˝ycia si∏y przez ˝o∏nierzy PKW ograniczeƒ
wynikajàcych z mi´dzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych (MPHKZ).
Gestorzy uzbrojenia i sprz´tu wojskowego (UiSW) podlegajàcy dowódcom rodzajów Si∏ Zbrojnych na
bie˝àco czuwajà, aby pozyskiwane nowe typy UiSW spe∏nia∏y wymogi wynikajàce z ograniczeƒ
dotyczàcych Êrodków walki zbrojnej. Kontrola pozyskiwanego UiSW odbywa si´ na wszystkich etapach
zaanga˝owania gestorów w proces pozyskiwania UiSW (w szczególnoÊci przy opracowywaniu Wymagaƒ
Taktyczno-Technicznych i zatwierdzaniu Wst´pnych Za∏o˝eƒ Taktyczno-Technicznych).
Ponadto, w odniesieniu do poszczególnych umów mi´dzynarodowych wprowadzajàcych ograniczenia lub
zakazy okreÊlonych metod i Êrodków implementacja oraz upowszechnianie przyjmujà nast´pujàce formy:
1) Konwencja o zakazie prowadzenia badaƒ, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej
(biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu (BTWC). Si∏y Zbrojne RP nigdy nie posiada∏y broni
biologicznej ani nie prowadzi∏y nad nià badaƒ i w pe∏ni stosujà si´ do postanowieƒ konwencji. Corocznie
resort Obrony Narodowej przygotowuje i przekazuje do MSZ wk∏ad do deklaracji na temat dzia∏alnoÊci
majàcej zwiàzek z tà Konwencjà;
2) Konwencja o zakazie u˝ywania technicznych Êrodków oddzia∏ywania na Êrodowisko w celach
militarnych lub jakichkolwiek innych celach wrogich – Konwencja nak∏ada na jej paƒstwa strony
zobowiàzanie do nieoddzia∏ywania na Êrodowisko przez rozmyÊlne kierowanie procesami naturalnymi –
dokonywania zmian w dynamice, sk∏adzie lub strukturze ziemi. Polskie Si∏y Zbrojne przestrzegajà
postanowieƒ tej umowy mi´dzynarodowej;
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3) Konwencja o zakazie prowadzenia badaƒ, produkcji, sk∏adowania i u˝ycia broni chemicznej oraz
o zniszczeniu jej zapasów znana powszechnie jako Konwencja o zakazie broni chemicznej (Konwencja
CWC), zawarta zosta∏a z myÊlà o ca∏kowitym wyeliminowaniu z arsena∏ów wojskowych jednego z rodzajów
broni masowego ra˝enia i o jednoczesnym ustanowieniu mi´dzynarodowych mechanizmów, które skutecznie
uniemo˝liwia∏yby ewentualne próby odtworzenia zasobów broni chemicznej. Ka˝de paƒstwo-strona
posiadajàce broƒ chemicznà zobowiàzane jest do jej zniszczenia, sk∏adania corocznie deklaracji
o prowadzonej dzia∏alnoÊci z wykorzystaniem zwiàzków chemicznych umieszczonych w wykazach Konwencji
i do przyjmowania inspekcji prowadzonych przez Organizacj´ ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW). Polska
nie posiada∏a nigdy broni chemicznej, a wi´c nie cià˝à na niej ˝àdne zobowiàzania w zakresie jej niszczenia.
Funkcj´ Organu Krajowego ds. wykonywania Konwencji CWC pe∏ni Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a w jej
wykonywanie, tj. przygotowywanie deklaracji, przyjmowanie inspekcji, wspó∏prac´ z OPCW zaanga˝owane sà
równie˝: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Wewn´trznych
i Administracji. Wykonywanie Konwencji regulowane jest nast´pujàcymi aktami prawnymi:
• ustawà z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badaƒ, produkcji,
sk∏adowania i u˝ycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 812);
• rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegó∏owych danych,
jakie powinny zawieraç informacje o dzia∏alnoÊci z wykorzystaniem zwiàzków chemicznych i ich
prekursorów (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 507);
• rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczegó∏owego trybu
przyjmowania inspekcji Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2011 r. Nr 9, poz. 40);
• rozporzàdzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie produkcji,
wytwarzania, przetwarzania i u˝ywania toksycznych zwiàzków chemicznych i ich prekursorów (Dz. U.
z 2010 r. Nr 217, poz. 1432).
W wyniku realizacji zapisów przytoczonych aktów prawnych implementacja postanowieƒ Konwencji CWC
w resorcie ON odbywa si´ przez:
• nadzór nad obrotem toksycznych zwiàzków chemicznych lub ich prekursorów, wymienionych
w Wykazie 1 Konwencji (w iloÊciach i do celów dozwolonych);
• coroczne opracowywanie zbiorczego zestawienia (oraz sporzàdzenie planów na rok przysz∏y)
wykorzystania zwiàzków chemicznych, wyszczególnionych w Wykazie 1 do Konwencji (za resort ON);
• udzia∏ w çwiczeniach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach organizowanych pod patronatem lub
bezpoÊrednio przez OPCW;
• u˝ywanie toksycznych zwiàzków chemicznych lub ich prekursorów, wymienionych w Wykazie
1 Konwencji, do celów ochronnych w ramach szkolenia wojsk na zasadach okreÊlonych w „Instrukcji
o szkoleniu z obrony przed bronià masowego ra˝enia w Si∏ach Zbrojnych RP”, wprowadzonej
rozkazem Nr 1165/Szkol./P7 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 22 grudnia 2005 r.
Aktualnie w resorcie obrony narodowej prowadzone sà prace nad nowelizacjà decyzji Nr 321/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 paêdziernika 2004 r. w sprawie realizacji postanowieƒ Konwencji
o zakazie prowadzenia badaƒ, produkcji, sk∏adowania i u˝ycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej
zapasów, przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjne
podleg∏e Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane (Dz. Urz. MON z 2004 r. Nr 15, poz.
161);
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4) Konwencja o zakazie lub ograniczeniu u˝ycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogà byç
uwa˝ane za powodujàce nadmierne cierpienia lub majàce niekontrolowane skutki, potocznie nazywana
Konwencjà CCW – integralnà cz´Êcià Konwencji CCW jest pi´ç Protoko∏ów, w odniesieniu do których:
I – w sprawie od∏amków niewykrywalnych promieniami rentgenowskimi – Si∏y Zbrojne RP nie
posiadajà uzbrojenia ra˝àcego od∏amkami niewykrywalnymi w ciele ludzkim promieniami Roentgena;
II – w sprawie zakazu i ograniczeƒ u˝ycia min, min-pu∏apek i innych urzàdzeƒ (poprawiony w 1996 r.)
– w Si∏ach Zbrojnych RP wykonano dzia∏ania zapewniajàce, ˝e ewentualne u˝ycie min zostanie dokonane
zgodnie z ograniczeniami nak∏adanymi przedmiotowym porozumieniem (m.in. obowiàzek znakowania pól
minowych, ich póêniejszego rozminowania i sporzàdzania stosownej dokumentacji). Departament Polityki
Bezpieczeƒstwa Mi´dzynarodowego przekazuje corocznie wk∏ad do krajowego raportu ws. wype∏niania w
resorcie ON postanowieƒ Poprawionego Protoko∏u II. Raporty te dost´pne sà na stronie internetowej Biura
ONZ w Genewie pod zak∏adkami: Disarmament / The CCW Convention / Amended Protocol II;
III – w sprawie zakazów lub ograniczeƒ u˝ycia broni zapalajàcych – Si∏y Zbrojne RP nie posiadajà
broni zapalajàcych;
IV – zakazujàcy u˝ycia i transferów laserowych broni oÊlepiajàcych – Si∏y Zbrojne RP nie posiadajà
laserowych broni oÊlepiajàcych;
V – w sprawie wybuchowych pozosta∏oÊci wojennych – umowa ta znajduje si´ na koƒcowym etapie
ratyfikacji;
5) Konwencja o zakazie u˝ycia, sk∏adowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz
o ich zniszczeniu (tzw. Konwencja Ottawska) – Polska podpisa∏a Konwencj´ w 1997 r., ale do chwili
obecnej jej nie ratyfikowa∏a. Zgodnie z przyj´tà w lutym 2009 r. przez Rad´ Ministrów informacjà,
zwiàzanie Polski przedmiotowà Konwencjà powinno nastàpiç w 2012 r. W zwiàzku z nieodleg∏ym
terminem przyj´cia Konwencji do polskiego porzàdku prawnego i szeregiem pozostajàcych do wykonania
dzia∏aƒ przygotowawczych, majàcych na celu zapewnienie w∏aÊciwego wykonywania jej postanowieƒ,
Minister Obrony Narodowej wyda∏ decyzj´ Nr 89/MON z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie
przeprowadzenia w resorcie obrony narodowej dzia∏aƒ w zwiàzku z planowanà ratyfikacjà przez
Rzeczpospolità Polskà Konwencji o zakazie u˝ycia, sk∏adowania, produkcji i transferu min
przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporzàdzonej w Oslo dnia 18 wrzeÊnia 1997 r.
Warto zaznaczyç, ˝e ju˝ od dawna Polska spe∏nia wi´kszoÊç postanowieƒ i wymogów Konwencji – nie
produkuje min przeciwpiechotnych oraz wprowadzi∏a zakaz transferu min przeciwpiechotnych z i przez
polski obszar celny, zgodnie z rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie
wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeƒstwa
paƒstwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 255, poz. 2557), a od 2003 r. (na zasadzie dobrowolnoÊci) sk∏ada doroczne
raporty dotyczàce dzia∏alnoÊci w zakresie postanowieƒ tej Konwencji. Ponadto rozpocz´ty zosta∏ proces
niszczenia min przeciwpiechotnych pozostajàcych w arsenale Si∏ Zbrojnych RP. Od 2008 r. wycofanych
a nast´pnie rozkompletowanych zosta∏o ponad 770 tys. najstarszych typów min. Z koƒcem 2010 r.
pozosta∏e w arsenale Si∏ Zbrojnych RP miny przeciwpiechotne zosta∏y zdj´te z potrzeb operacyjnych. B´dà
one podobnie jak poprzednie partie podlega∏y procesowi rozkompletowania, a nast´pnie zniszczenia.
Pomimo ˝e Polska nie ratyfikowa∏a jeszcze Konwencji Ottawskiej, rozpocz´to proces aktualizacji doktryn,
instrukcji i regulaminów do wymogów Konwencji. Zgodnie z „Wytycznymi specjalistycznymi Szefa
In˝ynierii Wojskowej ukierunkowujàcymi funkcjonowanie Si∏ Zbrojnych RP w zakresie In˝ynierii Wojskowej
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w 2011 roku” – ˝o∏nierze b´dà szkoleni tylko w zakresie znajomoÊci min przeciwpiechotnych oraz ich
rozpoznania i likwidacji.
Dzia∏ajàc w duchu Konwencji Ottawskiej przedstawiciele Si∏ Zbrojnych RP, bioràc udzia∏ w misjach
pokojowych poza granicami kraju aktywnie anga˝ujà si´ w uÊwiadamianie ludnoÊci cywilnej zagro˝eƒ
zwiàzanych z minami przeciwpiechotnymi i innymi niebezpiecznymi pozosta∏oÊciami wojennymi oraz
wnoszà znaczàcy wk∏ad w unieszkodliwianie min i niewybuchów w regionach, w których misje te operujà.
Dodatkowe informacje dotyczàce wykonywania Konwencji Ottawskiej zawarte sà w raportach corocznie
sk∏adanych przez stron´ polskà, dost´pnych na stronie internetowej Biura ONZ w Genewie pod
zak∏adkami: Disarmament/Anti-Personnel Landmines Convention/Article 7 reports.
Za∏o˝enia taktyczno-techniczne (ZTT) na uzbrojenie i sprz´t wojskowy b´dàce podstawà do rozpocz´cia
procesów realizacji prac rozwojowych i wdro˝eniowych uwzgl´dniajà wymagania bezpieczeƒstwa jak
i ochrony Êrodowiska. Brak jest jednak szczegó∏owych odr´bnych procedur, które obejmowa∏yby badania
nowo opracowywanego uzbrojenia i sprz´tu wojskowego pod kàtem zgodnoÊci z normami mi´dzynarodowego
prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, jak równie˝ instytucji bezpoÊrednio odpowiedzialnej za
prowadzenie takich badaƒ. Nowo opracowywane uzbrojenie i sprz´t wojskowy podlega natomiast ocenie
pod wzgl´dem zgodnoÊci z wymaganiami okreÊlonymi w specyfikacjach technicznych tworzonych
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodnoÊci wyrobów
przeznaczonych na potrzeby obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa (Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1700)
oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

V. OdpowiedzialnoÊç za naruszenia mi´dzynarodowego
prawa humanitarnego, w tym implementacja postanowieƒ
Rzymskiego Statutu Mi´dzynarodowego Trybuna∏u Karnego
1. Regulacje prawno-karne dotyczàce naruszeƒ mi´dzynarodowego prawa
humanitarnego
Przez d∏ugi okres przest´pstwa przeciwko pokojowi, ludzkoÊci oraz przest´pstwa wojenne nie by∏y
uregulowane w sposób ca∏oÊciowy w prawie polskim. W dawniejszym polskim ustawodawstwie karnym
kryminalizowane by∏y w pewnym zakresie zbrodnie wojenne (Kodeks karny wojskowy z 21 paêdziernika
1932 r.). Poszerzenie zakresu odpowiedzialnoÊci karnej na tego rodzaju przest´pstwa nastàpi∏o
w dekrecie z Prezydenta RP z 30 marca 1943 r. przewidujàcym kary za najpowa˝niejsze naruszenia prawa
mi´dzynarodowego na szkod´ Paƒstwa Polskiego, polskiej osoby prawnej lub obywatela polskiego,
dekrecie z 31 sierpnia 1944 r. „o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych
zabójstw i zn´cania si´ nad ludnoÊcià cywilnà i jeƒcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego” (tzw. dekret
sierpniowy) oraz Kodeksie karnym Wojska Polskiego z 23 wrzeÊnia 1944 r..
Próba wprowadzenia do Kodeksu karnego z 1969 r. rozdzia∏u „Przest´pstwa przeciwko pokojowi, ludzkoÊci
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i stosunkom mi´dzynarodowym” nie powiod∏a si´. Podczas prac sejmowych nad projektem kodeksu
usuni´to ten rozdzia∏ planujàc uregulowanie tej materii w odr´bnej ustawie, której jednak nie uchwalono.
Dopiero w wyniku kodyfikacji prawa karnego w 1997 r. wprowadzono do Kodeksu karnego nowy rozdzia∏
XVI „Przest´pstwa przeciwko pokojowi, ludzkoÊci oraz przest´pstwa wojenne”, regulujàcy omawianà
problematyk´ w sposób ca∏oÊciowy. Rozdzia∏ XVI dotyczy kilku przedmiotów ochrony: pokoju
mi´dzynawowego (art. 117), podstawowych praw cz∏owieka (art. 118 i 119), zasad wytwarzania
i post´powania ze Êrodkami masowej zag∏ady i innymi Êrodkami walki (art. 121) oraz g∏ównych norm
prowadzenia dzia∏aƒ wojennych i post´powania w czasie konfliktu zbrojnego (art. 120 i 122-126).
Podzia∏ wyst´pujàcy w tytule rozdzia∏u XVI Kodeksu karnego nawiàzuje do Karty Mi´dzynarodowego
Trybuna∏u Wojskowego w Norymberdze, która w art. VI definiuje zbrodnie przeciw pokojowi, zbrodnie
wojenne oraz zbrodnie przeciw ludzkoÊci. Rozdzia∏ XVI obejmuje przest´pstwa o najwy˝szym ∏adunku
spo∏ecznej szkodliwoÊci, co odzwierciedlajà surowe sankcje gro˝àce za pope∏nienie tych przest´pstw.
Wybór sposobu implementacji do prawa polskiego przepisów dotyczàcych naruszeƒ mi´dzynarodowego
prawa humanitarnego przesàdzi∏ o kszta∏cie nowych przepisów. Dotyczy to w szczególnoÊci odejÊcia od
kazuistycznego opisu niedozwolonych metod i Êrodków walki, charakterystycznego dla mi´dzynarodowego
prawa humanitarnego. Kodeks karny kwestie te reguluje w sposób syntetyczny odsy∏ajàc do zakazów
okreÊlonych w prawie mi´dzynarodowym. Warto te˝ podkreÊliç, ˝e przepisy Rozdzia∏u XVI Kodeksu
karnego dotyczàce przest´pstw wojennych nie rozró˝niajà mi´dzy mi´dzynarodowymi a wewn´trznymi
konfliktami zbrojnymi, co pozwala uznaç, ˝e dotyczà obu rodzajów konfliktów.
Przeglàd stanu implementacji do prawa polskiego przepisów mi´dzynarodowego prawa humanitarnego
dokonany przed wprowadzeniem do Kodeksu karnego rozdzia∏u XVI nie uwzgl´dni∏ przepisów Rzymskiego
Statutu Mi´dzynarodowego Trybuna∏u Karnego (Statutu) gdy˝ umowa ta nie by∏a jeszcze wówczas
przyj´ta. Statut nie jest typowà umowà karno-prawnà i nie zawiera przepisów nak∏adajàcych na
paƒstwa-strony obowiàzku karania przest´pstw nim obj´tych, formu∏uje jedynie zakres przest´pstw
podlegajàcych jurysdykcji Mi´dzynarodowego Trybuna∏u Karnego. Majàc jednak na uwadze, ˝e definicje
zbrodni przeciwko ludzkoÊci i zbrodni wojennych okreÊlone w Statucie stanowià obecnie akceptowany
standard w prawie mi´dzynarodowym, w Ministerstwie SprawiedliwoÊci zosta∏ opracowany projekt
zmiany Kodeksu karnego, którego celem by∏a pe∏na implementacja do prawa polskiego przest´pstw
obj´tych Statutem. Ustawa nowelizujàca Kodeks karny zosta∏a przyj´ta w dniu 20 maja 2010 r., wesz∏a
w ˝ycie z dniem 8 wrzeÊnia 2010 r.
Zak∏ada ona wprowadzenie dodatkowych przest´pstw przeciwko ludzkoÊci odpowiadajàcych zakresowi
art. 7 Statutu (nowo wprowadzony art. 118a Kodeksu karnego), uzupe∏nienie katalogu przest´pstw
wojennych okreÊlonych w art. 8 Statutu (art. 122, 124, 125 Kodeksu karnego) oraz poszerzenie zakresu
odpowiedzialnoÊci dowódców wojskowych i innych zwierzchników zgodnie z brzmieniem art. 28 Statutu
(nowo wprowadzony art. 126b Kodeksu karnego).
• Ustawodawstwo karne w zakresie zbrodni wojennych – tzw. ci´˝kie naruszenia Konwencji
Genewskich oraz Protoko∏u I
Na podstawie artyku∏ów 49/50/129/146 czterech Konwencji Genewskich z 1949 r. paƒstwa strony
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„zobowiàzujà si´ do wydania niezb´dnych przepisów ustawodawczych w celu ustalenia odpowiednich
sankcji karnych w stosunku do osób, które pope∏ni∏y albo wyda∏y rozkaz pope∏nienia jakiegokolwiek
z ci´˝kich naruszeƒ Konwencji Genewskich”.
Na podstawie Kodeksu karnego kryminalizowne sà nast´pujàce „ci´˝kie naruszenia” KonwencjiGenewskich:
a) umyÊlne zabójstwa – kryminalizowane na podstawie art. 123. § 1 Kodeksu karnego:
Art. 123. § 1. Kto, naruszajàc prawo mi´dzynarodowe, dopuszcza si´ zabójstwa wobec:
1) osób, które sk∏adajàc broƒ lub nie dysponujàc Êrodkami obrony podda∏y si´,
2) rannych, chorych, rozbitków, personelu medycznego lub osób duchownych,
3) jeƒców wojennych,
4) ludnoÊci cywilnej obszaru okupowanego, zaj´tego lub na którym toczà si´ dzia∏ania zbrojne, albo
innych osób korzystajàcych w czasie dzia∏aƒ zbrojnych z ochrony mi´dzynarodowej, podlega karze
pozbawienia wolnoÊci na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolnoÊci albo karze
do˝ywotniego pozbawienia wolnoÊci.
b) tortury i nieludzkie traktowanie, w tym eksperymenty biologiczne – kryminalizowane na
podstawie art. 123. § 2 Kodeksu karnego:
Art. 123. § 2. Kto, naruszajàc prawo mi´dzynarodowe, powoduje u osób wymienionych w § 1 ci´˝ki
uszczerbek na zdrowiu, poddaje te osoby torturom, okrutnemu lub nieludzkiemu traktowaniu,
dokonuje na nich, nawet za ich zgodà, eksperymentów poznawczych, u˝ywa ich do ochraniania swojà
obecnoÊcià okreÊlonego terenu lub obiektu przed dzia∏aniami zbrojnymi albo w∏asnych oddzia∏ów lub
zatrzymuje jako zak∏adników, podlega karze pozbawienia wolnoÊci na czas nie krótszy od lat 5 albo
karze 25 lat pozbawienia wolnoÊci.
c) umyÊlne powodowanie wielkich cierpieƒ (great suffering) lub powa˝nych uszkodzeƒ cia∏a
i szkód na zdrowiu – kryminalizowane na podstawie art. 123. § 2 i 124. Kodeksu karnego:
Art. 123. § 2. Kto, naruszajàc prawo mi´dzynarodowe, powoduje u osób wymienionych w § 1 ci´˝ki
uszczerbek na zdrowiu, poddaje te osoby torturom, okrutnemu lub nieludzkiemu traktowaniu,
dokonuje na nich, nawet za ich zgodà, eksperymentów poznawczych, u˝ywa ich do ochraniania swojà
obecnoÊcià okreÊlonego terenu lub obiektu przed dzia∏aniami zbrojnymi albo w∏asnych oddzia∏ów lub
zatrzymuje jako zak∏adników, podlega karze pozbawienia wolnoÊci na czas nie krótszy od lat 5 albo
karze 25 lat pozbawienia wolnoÊci.
Art. 124. § 1. Kto, naruszajàc prawo mi´dzynarodowe, zmusza osoby wymienione w art. 123. § 1 do
s∏u˝by w nieprzyjacielskich si∏ach zbrojnych lub do uczestnictwa w dzia∏aniach zbrojnych skierowanych
przeciwko w∏asnemu krajowi, stosuje kary cielesne, przemocà, groêbà bezprawnà lub podst´pem
doprowadza te osoby do obcowania p∏ciowego, poddania si´ innej czynnoÊci seksualnej albo do
wykonania takiej czynnoÊci, dopuszcza si´ zamachu na godnoÊç osobistà, w szczególnoÊci
poni˝ajàcego i upokarzajàcego traktowania, pozbawia wolnoÊci, pozbawia prawa do niezawis∏ego
i bezstronnego sàdu albo ogranicza prawo tych osób do obrony w post´powaniu karnym, og∏asza prawa
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lub roszczenia obywateli strony przeciwnej za wygas∏e, zawieszone lub niedopuszczalne do
dochodzenia przed sàdem, podlega karze pozbawienia wolnoÊci na czas nie krótszy od lat 3.
d) rozleg∏e niszczenia i przyw∏aszczenia mienia, nieuzasadnione koniecznoÊcià wojskowà
i dokonane bezprawnie i rozmyÊlnie – kryminalizowane na podstawie art. 125. Kodeksu karnego:
Art. 125. § 1. Kto, na obszarze okupowanym, zaj´tym lub na którym toczà si´ dzia∏ania zbrojne,
naruszajàc prawo mi´dzynarodowe, niszczy, uszkadza, zabiera lub przyw∏aszcza mienie albo dobro
kultury, podlega karze pozbawienia wolnoÊci od roku do lat 10.
§ 2. Je˝eli czyn dotyczy mienia znacznej wartoÊci albo dobra o szczególnym znaczeniu dla
kultury, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoÊci na czas nie krótszy od lat 3.
e) zmuszanie jeƒca wojennego lub osoby cywilnej do s∏u˝by w si∏ach zbrojnych strony wrogiej
(hostile power) – kryminalizowane na podstawie art. 124. Kodeksu karnego:
Art. 124. § 1. Kto, naruszajàc prawo mi´dzynarodowe, zmusza osoby wymienione w art. 123. § 1 do
s∏u˝by w nieprzyjacielskich si∏ach zbrojnych lub do uczestnictwa w dzia∏aniach zbrojnych skierowanych
przeciwko w∏asnemu krajowi, stosuje kary cielesne, przemocà, groêbà bezprawnà lub podst´pem
doprowadza te osoby do obcowania p∏ciowego, poddania si´ innej czynnoÊci seksualnej albo do
wykonania takiej czynnoÊci, dopuszcza si´ zamachu na godnoÊç osobistà, w szczególnoÊci
poni˝ajàcego i upokarzajàcego traktowania, pozbawia wolnoÊci, pozbawia prawa do niezawis∏ego
i bezstronnego sàdu albo ogranicza prawo tych osób do obrony w post´powaniu karnym, og∏asza prawa
lub roszczenia obywateli strony przeciwnej za wygas∏e, zawieszone lub niedopuszczalne do
dochodzenia przed sàdem, podlega karze pozbawienia wolnoÊci na czas nie krótszy od lat 3.
f) umyÊlne pozbawianie jeƒca wojennego lub osoby cywilnej prawa do rzetelnego procesu
prowadzonego w normalnym trybie – kryminalizwane na podstawie art. 124. Kodeksu karnego:
Art. 124. § 1. Kto, naruszajàc prawo mi´dzynarodowe, zmusza osoby wymienione w art. 123. § 1 do
s∏u˝by w nieprzyjacielskich si∏ach zbrojnych lub do uczestnictwa w dzia∏aniach zbrojnych skierowanych
przeciwko w∏asnemu krajowi, stosuje kary cielesne, przemocà, groêbà bezprawnà lub podst´pem
doprowadza te osoby do obcowania p∏ciowego, poddania si´ innej czynnoÊci seksualnej albo do
wykonania takiej czynnoÊci, dopuszcza si´ zamachu na godnoÊç osobistà, w szczególnoÊci
poni˝ajàcego i upokarzajàcego traktowania, pozbawia wolnoÊci, pozbawia prawa do niezawis∏ego
i bezstronnego sàdu albo ogranicza prawo tych osób do obrony w post´powaniu karnym, og∏asza prawa
lub roszczenia obywateli strony przeciwnej za wygas∏e, zawieszone lub niedopuszczalne do
dochodzenia przed sàdem, podlega karze pozbawienia wolnoÊci na czas nie krótszy od lat 3.
g) kierowanie ataków przeciwko ludnoÊci cywilnej lub osobom cywilnym – kryminalizowane na
podstawie art. 122. Kodeksu karnego,
h) przeprowadzanie ataku bez rozró˝nienia, dotykajàcego ludnoÊç cywilnà lub obiekty
o charakterze cywilnym – kryminalizowane na podstawie art. 122. Kodeksu karnego,
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i) przeprowadzanie ataku na obiekty zawierajàce niebezpieczne si∏y – kryminalizowane na
podstawie art. 122. Kodeksu karnego,
j) kierowanie ataków przeciwko nie bronionym miejscowoÊciom oraz strefom zdemilitaryzowanym
– kryminalizowane na podstawie art. 122. Kodeksu karnego,
k) kierowanie ataków przeciwko osobie ze ÊwiadomoÊcià, ˝e jest to osoba wy∏àczona z walki
(out of combat) – kryminalizowane na podstawie art. 122. Kodeksu karnego,
Art. 122. § 1. Kto w czasie dzia∏aƒ zbrojnych atakuje miejscowoÊç lub obiekt niebroniony, stref´
sanitarnà, zdemilitaryzowanà lub zneutralizowanà albo stosuje inny sposób walki zakazany przez prawo
mi´dzynarodowe, podlega karze pozbawienia wolnoÊci na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat
pozbawienia wolnoÊci.
Art. 122. § 1 wymienia wprost jedynie niektóre obiekty chronione, w pozosta∏ym zakresie odwo∏ujàc si´
do sposobów (metod) walki zakazanych przez prawo mi´dzynarodowe. W doktrynie prawa
mi´dzynarodowego karnego wyró˝nia si´ zabronione metody i Êrodki walki (prohibited methods and
means of warfare). Wszystkie wymienione w pkt 7-11 czyny zaliczane sà do zabronionych metod walki.
l) nieuzasadnione opóênianie repatriacji jeƒców wojskowych lub osób cywilnych –
kryminalizowane na podstawie art. 124. Kodeksu karnego,
Art. 124. § 2. Tej samej karze podlega, kto, naruszajàc prawo mi´dzynarodowe, opóênia repatriacj´
jeƒców wojennych lub osób cywilnych, dokonuje przemieszczenia, przesiedlenia lub deportacji ludnoÊci
cywilnej, wciela, werbuje do si∏ zbrojnych osoby poni˝ej 18 roku ˝ycia lub faktycznie u˝ywa takich osób
w dzia∏aniach zbrojnych.
m) praktyki apartheidu oraz inne nieludzkie oraz poni˝ajàce praktyki oparte na dyskryminacji
rasowej – kryminalizowane na podstawie art. 119 § 1, 123 § 2 Kodeksu karnego:
Art. 119. § 1. Kto stosuje przemoc lub groêb´ bezprawnà wobec grupy osób lub poszczególnej osoby
z powodu jej przynale˝noÊci narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej
bezwyznaniowoÊci, podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 3 miesi´cy do lat 5.
Art. 123. § 2. Kto, naruszajàc prawo mi´dzynarodowe, powoduje u osób wymienionych w § 1 ci´˝ki
uszczerbek na zdrowiu, poddaje te osoby torturom, okrutnemu lub nieludzkiemu traktowaniu,
dokonuje na nich, nawet za ich zgodà, eksperymentów poznawczych, u˝ywa ich do ochraniania swojà
obecnoÊcià okreÊlonego terenu lub obiektu przed dzia∏aniami zbrojnymi albo w∏asnych oddzia∏ów lub
zatrzymuje jako zak∏adników, podlega karze pozbawienia wolnoÊci na czas nie krótszy od lat 5 albo
karze 25 lat pozbawienia wolnoÊci.
n) bezprawna deportacja lub przesiedlenie osób cywilnych – kryminalizowane na podstawie art.
124 Kodeksu karnego:
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Art. 124 § 2. Tej samej karze podlega, kto, naruszajàc prawo mi´dzynarodowe, opóênia repatriacj´
jeƒców wojennych lub osób cywilnych, dokonuje przemieszczenia, przesiedlenia lub deportacji ludnoÊci
cywilnej, wciela, werbuje do si∏ zbrojnych osoby poni˝ej 18 roku ˝ycia lub faktycznie u˝ywa takich osób
w dzia∏aniach zbrojnych.
o) zatrzymywanie zak∏adników – kryminalizowane na podstawie art. 123 § 2 Kodeksu karnego:
Art. 123. § 2. Kto, naruszajàc prawo mi´dzynarodowe, powoduje u osób wymienionych w § 1 ci´˝ki
uszczerbek na zdrowiu, poddaje te osoby torturom, okrutnemu lub nieludzkiemu traktowaniu, dokonuje na
nich, nawet za ich zgodà, eksperymentów poznawczych, u˝ywa ich do ochraniania swojà obecnoÊcià
okreÊlonego terenu lub obiektu przed dzia∏aniami zbrojnymi albo w∏asnych oddzia∏ów lub zatrzymuje jako
zak∏adników, podlega karze pozbawienia wolnoÊci na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat
pozbawienia wolnoÊci.
p) kierowanie ataków przeciwko pomnikom historycznym, dzie∏om sztuki lub miejscom
kultu religijnego wyraênie rozpoznanym, które stanowià dziedzictwo kulturalne lub duchowe
narodów i którym przyznana zosta∏a szczególna ochrona na mocy odr´bnego porozumienia –
kryminalizowane na podstawie art.125 Kodeksu karnego
Art. 125. § 1. Kto, na obszarze okupowanym, zaj´tym lub na którym toczà si´ dzia∏ania zbrojne,
naruszajàc prawo mi´dzynarodowe, niszczy, uszkadza, zabiera lub przyw∏aszcza mienie albo dobro
kultury, podlega karze pozbawienia wolnoÊci od roku do lat 10.
§ 2. Je˝eli czyn dotyczy mienia znacznej wartoÊci albo dobra o szczególnym znaczeniu dla
kultury, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoÊci na czas nie krótszy od lat 3.
OkreÊlone w Kodeksie karnym przest´pstwa wojenne sà przest´pstwami powszechnymi, co oznacza, ˝e
mogà byç pope∏nione przez ka˝dà osob´ fizycznà.
OdnoÊnie do mo˝liwoÊci pope∏nienia przest´pstw wojennych równie˝ przez zaniechanie – do przest´pstw
wojennych stosuje si´ w tym zakresie ogólne zasady obowiàzujàce w stosunku do pozosta∏ych
przest´pstw. Oznacza to, ˝e zastosowanie do nich b´dzie mia∏ art. 2 Kodeksu karnego. W zale˝noÊci od
okolicznoÊci pope∏nienia danego czynu zastosowanie mo˝e mieç równie˝ art. 18 § 3 (pomocnictwo przez
zaniechanie).
Art. 2. OdpowiedzialnoÊci karnej za przest´pstwo skutkowe pope∏nione przez zaniechanie podlega ten
tylko, na kim cià˝y∏ prawny, szczególny obowiàzek zapobiegni´cia skutkowi.
Art. 18. § 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokona∏a czynu
zabronionego, swoim zachowaniem u∏atwia jego pope∏nienie, w szczególnoÊci dostarczajàc narz´dzie,
Êrodek przewozu, udzielajàc rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo tak˝e ten, kto wbrew
prawnemu, szczególnemu obowiàzkowi niedopuszczenia do pope∏nienia czynu zabronionego swoim
zaniechaniem u∏atwia innej osobie jego pope∏nienie.
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• Ustawodawstwo karne w zakresie przest´pstw wojennych innych ni˝ ci´˝kie naruszenia
Konwencji Genewskich oraz Protoko∏u I
Kodeks karny kryminalizuje równie˝ inne – poza okreÊlanymi jako „ci´˝kie” – naruszenia
mi´dzynarodowego prawa humanitarnego. Sà to:
1. wszelkie zakazane przez prawo mi´dzynarodowe sposoby walki (art. 122),
2. wszelkie zakazane przez prawo mi´dzynarodowe Êrodki walki (art. 122),
3. u˝ywanie osób obj´tych ochronà przez mi´dzynarodowe prawo humanitarne do ochraniania swojà
obecnoÊcià okreÊlonego terenu lub obiektu przed dzia∏aniami zbrojnymi albo w∏asnych oddzia∏ów
(art. 123),
4. stosowanie kar cielesnych (art. 124),
5. pozbawianie osób wolnoÊci z naruszeniem mi´dzynarodowego prawa humanitarnego (art. 124),
6. dopuszczanie si´ wobec osób obj´tych ochronà przez mi´dzynarodowe prawo humanitarne
zamachów na godnoÊç osobistà, w tym poni˝ajàce i upokarzajàce traktowanie (art. 124),
7. zmuszanie osób do uczestnictwa w dzia∏aniach wojennych skierowanych przeciwko w∏asnemu
krajowi (art. 124),
8. dokonywanie przemieszczeƒ ludnoÊci cywilnej (art. 124),
9. dopuszczenie si´ przest´pstw seksualnych w odniesieniu do osób chronionych mi´dzynarodowym
prawem humanitarnym (art. 124),
10. og∏aszanie praw lub roszczeƒ obywateli strony przeciwnej za wygas∏e, zawieszone, lub
niedopuszczalne do dochodzenia przed sàdem (art. 124),
11. wcielanie albo werbowanie do si∏ zbrojnych osób poni˝ej 18 roku ˝ycia, albo u˝ywanie takich osób
w dzia∏aniach zbrojnych (art. 124),
12. ograniczanie prawa osób chronionych przez mi´dzynarodowe prawo humanitarne do obrony
w post´powaniu karnym (art. 124),
13. u˝ywanie podczas dzia∏aƒ zbrojnych niezgodnie z prawem mi´dzynarodowym znaku Czerwonego
Krzy˝a, Czerwonego Pó∏ksi´˝yca, znaku ochronnego dla dóbr kultury lub innego znaku chronionego
przez prawo mi´dzynarodowe (art. 126),
14. pos∏ugiwanie si´ w czasie dzia∏aƒ zbrojnych flagà paƒstwowà lub oznakà wojskowà nieprzyjaciela,
paƒstwa neutralnego albo organizacji lub komisji mi´dzynarodowej (art. 126).
• Ustawodawstwo karne w zakresie zbrodni ludobójstwa
Zbrodnia ludobójstwa zosta∏a zdefiniowana w art. 118 Kodeksu karnego:
Art. 118. § 1. Kto, w celu wyniszczenia w ca∏oÊci albo w cz´Êci grupy narodowej, etnicznej, rasowej,
politycznej, wyznaniowej lub grupy o okreÊlonym Êwiatopoglàdzie, dopuszcza si´ zabójstwa albo
powoduje ci´˝ki uszczerbek na zdrowiu osoby nale˝àcej do takiej grupy, podlega karze pozbawienia
wolnoÊci na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolnoÊci albo karze do˝ywotniego
pozbawienia wolnoÊci.
§ 2. Kto, w celu okreÊlonym w § 1, stwarza dla osób nale˝àcych do takiej grupy warunki ˝ycia
gro˝àce jej biologicznym wyniszczeniem, stosuje Êrodki majàce s∏u˝yç do wstrzymania urodzeƒ
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w obr´bie grupy lub przymusowo odbiera dzieci osobom do niej nale˝àcym, podlega karze pozbawienia
wolnoÊci na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolnoÊci.
§ 3. Kto czyni przygotowania do przest´pstwa okreÊlonego w § 1 lub 2, podlega karze
pozbawienia wolnoÊci na czas nie krótszy od lat 3.
Przepisy art. 118. § 1-3 realizujà zobowiàzania wynikajàce z Konwencji ONZ z dnia 9 grudnia 1948 r.
w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa (Dz.U. z 1952 r. Nr 2, poz. 9). Definicja zbrodni
ludobójstwa w prawie polskim jest szersza od definicji konwencyjnej. Art. 118. obejmuje, poza grupami
okreÊlonymi w konwencji z 1948 r., tak˝e grupy polityczne i grupy o okreÊlonym Êwiatopoglàdzie.
Ludobójstwo, zwane te˝ eksterminacjà, jest najci´˝szà zbrodnià, zagro˝onà karà nie krótszà od 12 lat
pozbawienia wolnoÊci, karà 25 lat lub do˝ywotniego pozbawienia wolnoÊci. Podmiotem omawianej
zbrodni we wszystkich jej odmianach mo˝e byç nie tylko sprawca wykonawczy, lecz wchodzà tu w gr´
wszystkie formy udzia∏u w przest´pstwie – w tym sprawstwo kierownicze i sprawstwo polecajàce, co
dotyczy w szczególnoÊci wydajàcych takie polecenia (rozkazy) przywódców politycznych, dowódców
jednostek wojskowych, policyjnych, paramilitarnych, komendantów obozów koncentracyjnych itp. Karalne
jest równie˝ czynienie przygotowaƒ do zbrodni ludobójstwa we wszystkich wy˝ej opisanych formach.
• Ustawodawstwo karne w zakresie zbrodni przeciwko ludzkoÊci
Ustawà z dnia 20 maja 2010 r. wprowadzono nowe przest´pstwo (art. 118a) odpowiadajàce zakresowi
art. 7 Rzymskiego Statutu Mi´dzynarodowego Trybuna∏u Karnego tj. zbrodniom przeciwko ludzkoÊci.
Art. 118a. § 1. Kto, bioràc udzia∏ w masowym zamachu lub choçby w jednym z powtarzajàcych si´
zamachów skierowanych przeciwko grupie ludnoÊci podj´tych w celu wykonania lub wsparcia polityki
paƒstwa lub organizacji:
1) dopuszcza si´ zabójstwa,
2) powoduje ci´˝ki uszczerbek na zdrowiu cz∏owieka,
3) stwarza dla osób nale˝àcych do grupy ludnoÊci warunki ˝ycia gro˝àce ich biologicznej egzystencji,
w szczególnoÊci przez pozbawienie dost´pu do ˝ywnoÊci lub opieki medycznej, które sà obliczone
na ich wyniszczenie, podlega karze pozbawienia wolnoÊci na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat
pozbawienia wolnoÊci albo karze do˝ywotniego pozbawienia wolnoÊci.
§ 2. Kto, bioràc udzia∏ w masowym zamachu lub choçby w jednym z powtarzajàcych si´
zamachów skierowanych przeciwko grupie ludnoÊci podj´tych w celu wykonania lub wsparcia polityki
paƒstwa lub organizacji:
1)
2)
3)
4)

powoduje oddanie osoby w stan niewolnictwa lub utrzymuje jà w tym stanie,
pozbawia osob´ wolnoÊci na czas przekraczajàcy 7 dni lub ze szczególnym udr´czeniem,
stosuje tortury lub poddaje osob´ okrutnemu lub nieludzkiemu traktowaniu,
dopuszcza si´ zgwa∏cenia albo stosujàc przemoc, groêb´ bezprawnà lub podst´p w inny sposób
narusza wolnoÊç seksualnà osoby,
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5) stosujàc przemoc lub groêb´ bezprawnà powoduje zajÊcie przez kobiet´ w cià˝´ w zamiarze
wp∏yni´cia na sk∏ad etniczny grupy ludnoÊci lub dokonania innych powa˝nych naruszeƒ prawa
mi´dzynarodowego,
6) pozbawia osob´ wolnoÊci i odmawia udzielenia informacji dotyczàcych tej osoby lub miejsca jej
pobytu lub przekazuje nieprawdziwe informacje dotyczàce tej osoby lub miejsca jej pobytu,
w zamiarze pozbawienia takiej osoby ochrony prawnej przez d∏u˝szy okres, podlega karze
pozbawienia wolnoÊci na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolnoÊci.
§ 3. Kto, bioràc udzia∏ w masowym zamachu lub choçby w jednym z powtarzajàcych si´
zamachów skierowanych przeciwko grupie ludnoÊci podj´tych w celu wykonania lub wsparcia polityki
paƒstwa lub organizacji:
1) naruszajàc prawo mi´dzynarodowe zmusza osoby do zmiany ich zgodnego z prawem miejsca
zamieszkania,
2) dopuszcza si´ powa˝nego przeÊladowania grupy ludnoÊci z powodów uznanych za niedopuszczalne
na podstawie prawa mi´dzynarodowego, w szczególnoÊci politycznych, rasowych, narodowych,
etnicznych, kulturowych, wyznaniowych lub z powodu bezwyznaniowoÊci, Êwiatopoglàdu lub p∏ci,
powodujàc pozbawienie praw podstawowych, podlega karze pozbawienia wolnoÊci na czas nie
krótszy od lat 3.
Informacje o jednostce:
Oprócz art. 118a odzwierciedlajàcego przest´pstwa przeciwko ludzkoÊci obj´te art. 7 Statutu, Kodeks karny
w Rozdziale XVI, poÊwi´conym przest´pstwom przeciwko pokojowi, ludzkoÊci oraz przest´pstwom
wojennym, zawiera art. 119 okreÊlajàcy przest´pstwo polegajàce na u˝yciu przemocy lub groêby wobec
osoby lub grupy osób z powodu przynale˝noÊci narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej, lub
z powodu bezwyznaniowoÊci. Przedmiotem ochrony z art. 119 sà podstawowe wartoÊci oraz prawa
cz∏owieka, a przede wszystkim prawo do ˝ycia i rozwijania wartoÊci indywidualnych i odr´bnoÊci grupowych.
Art. 119. § 1. Kto stosuje przemoc lub groêb´ bezprawnà wobec grupy osób lub poszczególnej osoby
z powodu jej przynale˝noÊci narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej
bezwyznaniowoÊci, podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 3 miesi´cy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto publicznie nawo∏uje do pope∏nienia przest´pstwa
okreÊlonego w § 1.
• W∏aÊciwoÊç sàdów
Prawo karne nie ogranicza odpowiedzialnoÊci za przest´pstwa obj´te rozdzia∏em XVI Kodeksu karnego
tj. przeciwko pokojowi, ludzkoÊci oraz przest´pstwa wojenne do sytuacji, w której sprawcà jest ˝o∏nierz.
Przest´pstwa obj´te tym rozdzia∏em majà charakter powszechny, co oznacza, ˝e mogà byç pope∏nione
przez ka˝dego cz∏owieka. W konsekwencji sprawy dotyczàce tych przest´pstw rozpatrywane sà przez sàdy
powszechne, chyba ˝e podlegajà orzecznictwu sàdów wojskowych. Nale˝y zaznaczyç, ˝e polskie prawo
karne ewoluuje w kierunku niwelowania ró˝nic w zakresie post´powania przed sàdami wojskowymi oraz
34

powszechnymi. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555)
w sposób bardzo istotny ograniczy∏a podmiotowà w∏aÊciwoÊç sàdów wojskowych. Sàdy wojskowe
przybli˝ono ustrojowo do sàdownictwa powszechnego, pozostawiajàc odr´bnoÊç tylko w zakresie
niezb´dnym uzasadnionym specyfikà wojska, a Minister SprawiedliwoÊci sprawuje kompleksowy nadzór
administracyjno – organizacyjny nad ich dzia∏alnoÊcià. Post´powanie karne przed sàdami wojskowymi
odbywa si´ z zastosowaniem wszelkich gwarancji procesowych obowiàzujàcych w procedurach
stosowanych przed sàdami powszechnymi i spe∏nia standardy mi´dzynarodowe w tym zakresie.
• OdpowiedzialnoÊç zwierzchników
Prze∏o˝ony lub uprawniony do wydania rozkazu ˝o∏nierz starszy stopniem, wydajàc rozkaz, którego treÊcià
jest pope∏nienie czynu zabronionego ponosi odpowiedzialnoÊç karnà na podstawie art. 18 § 1 Kodeksu
karnego. W sytuacji, gdy podw∏adny usi∏owa∏ pope∏niç czyn zabroniony, rozkazodawca odpowiada jak za
usi∏owanie pope∏nienia takiego czynu (art. 22 § 1 Kodeksu karnego). Prze∏o˝ony mo˝e te˝ niekiedy swoim
zachowaniem zrealizowaç znamiona czynu zabronionego w formie dokonania, okreÊlonego w art. 231
Kodeksu karnego. Prze∏o˝onym jest nie tylko osoba pe∏niàca czynna s∏u˝b´ wojskowà, lecz równie˝ osoba
cywilna, której ˝o∏nierz jest s∏u˝bowo podporzàdkowany.
Art. 18. § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo
wspólnie i w porozumieniu z innà osobà, ale tak˝e ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego
przez innà osob´ lub wykorzystujàc uzale˝nienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego
czynu.
Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczajàc swoje uprawnienia lub nie dope∏niajàc
obowiàzków, dzia∏a na szkod´ interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia
wolnoÊci do lat 3.
§ 2. Je˝eli sprawca dopuszcza si´ czynu okreÊlonego w § 1 w celu osiàgni´cia korzyÊci
majàtkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolnoÊci od roku do lat 10.
§ 3. Je˝eli sprawca czynu okreÊlonego w § 1 dzia∏a nieumyÊlnie i wyrzàdza istotnà szkod´,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.
Rzymski Statut Mi´dzynarodowego Trybuna∏u Karnego w art. 28 przewiduje odpowiedzialnoÊç dowódców
wojskowych i innych prze∏o˝onych za przest´pstwa obj´te Statutem pope∏nione przez podw∏adnych
pozostajàcych pod ich faktycznà w∏adzà i kontrolà. Taka odpowiedzialnoÊç ograniczona jest do sytuacji, gdy
prze∏o˝ony pomimo tego, ˝e wiedzia∏ albo powinien by∏ wiedzieç o tym, ˝e podw∏adni pope∏niali bàdê
zmierzali do pope∏nienia tych przest´pstw – nie podjà∏ wszystkich niezb´dnych Êrodków w celu zapobie˝enia
przest´pstwom. Wprawdzie Kodeks karny przewiduje konstrukcj´ pomocnictwa przez zaniechanie (art. 18 §
3), odpowiadajàcà zasadniczo zakresowi przepisu art. 28 Statutu, jednak odpowiedzialnoÊç ta ogranicza si´
jedynie do przest´pstw umyÊlnych, natomiast art. 28 zak∏ada równie˝ odpowiedzialnoÊç dowódcy lub
prze∏o˝onego, gdy po jego stronie zachodzi nieumyÊlnoÊç co do dzia∏aƒ podejmowanych przez podw∏adnych.
Wprowadzono zatem przepis szczególny (126b), który dowódc´ lub prze∏o˝onego dopuszczajàcego
do pope∏nienia czynu zabronionego przez podw∏adnych traktuje jako sprawc´ tych zbrodni (a nie jak
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pomocnika) oraz przewiduje ich odpowiedzialnoÊç równie˝ za przest´pstwa nieumyÊlne.
Art. 126b. § 1. Kto, nie dope∏niajàc obowiàzku nale˝ytej kontroli, dopuszcza do pope∏nienia czynu
okreÊlonego w art. 117 § 3, art. 118, 118a, 119 § 1, art. 120-126a przez osob´ pozostajàcà pod jego
faktycznà w∏adzà lub kontrolà, podlega karze okreÊlonej w tych przepisach.
§ 2. Je˝eli sprawca dzia∏a nieumyÊlnie, podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 3 miesi´cy do
lat 5.
• Dzia∏anie na rozkaz
Poj´cie rozkazu zdefiniowane jest w art. 115 § 18 Kodeksu karnego. Jest to polecenie okreÊlonego
dzia∏ania lub zaniechania wydane s∏u˝bowo ˝o∏nierzowi przez prze∏o˝onego lub uprawnionego ˝o∏nierza
starszego stopniem. Prawo do wydawania rozkazu wynika najcz´Êciej z postanowieƒ organizacyjnych,
regulaminowych albo z upowa˝nienia nadanego w drodze s∏u˝bowej lub wynikajàcego z decyzji
uprawnionego dowódcy wy˝szego szczebla. Prze∏o˝onym jest osoba, która poza prawem wydawania
rozkazów kieruje s∏u˝bà ˝o∏nierzy oraz ponosi za nich odpowiedzialnoÊç. Natomiast ˝o∏nierz starszy
stopniem jest to ˝o∏nierz majàcy wy˝szy stopieƒ wojskowy, któremu w danej sytuacji przys∏uguje prawo
rozkazywania ˝o∏nierzowi m∏odszemu stopniem. Forma wydanego rozkazu mo˝e byç dowolna, mo˝e byç
on ustny, pisemny czy wydany sygna∏em. Rozkaz musi byç konkretnym poleceniem okreÊlonego dzia∏ania
lub zaniechania dotyczàcego spraw s∏u˝bowych, zachowaƒ zwiàzanych ze s∏u˝bà wojskowà. Zgodnie
z art. 318 Kodeksu karnego nie pope∏nia przest´pstwa ˝o∏nierz, który dopuszcza si´ czynu zabronionego
b´dàcego wykonaniem rozkazu, chyba ˝e wykonujàc rozkaz umyÊlnie pope∏nia przest´pstwo. Obowiàzek
wykonania rozkazu zostaje uchylony w sytuacji, gdy rozkazobiorca w wyniku wykonania rozkazu mia∏by
pope∏niç przest´pstwo. OdpowiedzialnoÊç ˝o∏nierza oparta jest na ÊwiadomoÊci przest´pnoÊci rozkazu,
tj. ÊwiadomoÊci jego niezgodnoÊci z przepisami prawa karnego i przekonaniu, ˝e w razie jego wykonania
rozkazobiorca pope∏ni przest´pstwo. Art. 344 § 1 Kodeksu karnego stanowi, i˝ nie pope∏nia przest´pstwa
niesubordynacji wobec rozkazu ˝o∏nierz, który odmawia wykonania rozkazu polecajàcego pope∏nienie
przest´pstwa albo nie wykonuje go. Zgodnie z § 2 tego artyku∏u w razie wykonania rozkazu niezgodnie
z jego treÊcià w celu istotnego zmniejszenia szkodliwoÊci czynu, sàd mo˝e zastosowaç nadzwyczajne
z∏agodzenie kary lub odstàpiç od jej wymierzenia.
• Niestosowanie przedawnienia
Polska jest stronà Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw
ludzkoÊci, przyj´tej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 26 listopada 1968 r.
Zasad´ nieprzedawniania zbrodni przeciwko ludzkoÊci oraz wojennych formu∏uje równie˝ Konstytucja
(art. 43) oraz Kodeks karny (art. 105).
Art. 43 Konstytucji:
Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkoÊci nie podlegajà przedawnieniu.
Art. 105 Kodeksu karnego
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§ 1. Przepisów art. 101-103 nie stosuje si´ do zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkoÊci
i przest´pstw wojennych.
• Jurysdykcja sàdów polskich w sprawach karnych oraz obowiàzek Êcigania przest´pstw
wynikajàcy z art. 49/50/129/146 czterech Konwencji Genewskich z 1949 r.
Zgodnie z ust´pem 2 artyku∏ów 49/50/129/146 czterech Konwencji Genewskich z 1949 r. paƒstwa
strony zobowiàza∏y si´ „poszukiwaç osoby podejrzane o pope∏nienie albo wydanie rozkazu pope∏nienia
jakiegokolwiek z tych ci´˝kich naruszeƒ i powinny Êcigaç je przed w∏asnymi sàdami bez wzgl´du na
obywatelstwo”.
Dla wype∏nienia powy˝szego zobowiàzania istotne znaczenie majà okreÊlona w art. 5 Kodeksu
karnego zasada terytorialnoÊci, wynikajàca z art. 10 Kodeksu karnego zasada legalizmu oraz przepisy
art. 109-113 Kodeksu karnego okreÊlajàce zasady odpowiedzialnoÊci za przest´pstwa pope∏nione za
granicà. Zasady te wyznaczajà zakres stosowania Kodeksu karnego a zarazem zakres jurysdykcji sàdów
polskich w sprawach karnych, w tym w odniesieniu do przest´pstw przeciwko pokojowi, ludzkoÊci oraz
przest´pstw wojennych.
Art. 5 Kodeksu karnego okreÊla zasad´ terytorialnoÊci. Zgodnie z tà zasadà podleg∏oÊç polskiej ustawie
karnej zachodzi w stosunku do wszystkich czynów zabronionych pope∏nionych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jak równie˝ na polskim statku wodnym lub powietrznym, bez wzgl´du na
obywatelstwo sprawcy lub brak jakiegokolwiek obywatelstwa. Czyn zabroniony uwa˝a si´ za pope∏niony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bàdê na polskim statku wodnym lub powietrznym, je˝eli sprawca
tam dzia∏a∏ lub zaniecha∏ dzia∏ania, do którego by∏ obowiàzany, albo gdy tam skutek stanowiàcy znami´
czynu zabronionego nastàpi∏ lub wed∏ug zamiaru sprawcy mia∏ nastàpiç (art. 6 § 2 Kodeksu karnego).
Kodeks karny nie okreÊla bli˝ej poj´cia „terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Poj´cie to okreÊlone jest
w ustawie z 12 paêdziernika 1990 r. o ochronie granicy paƒstwowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67
z póên. zm.) jako obszar obj´ty granicami paƒstwowymi, oddzielajàcymi terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej od terytorium innych paƒstw i morza pe∏nego, wody wewn´trzne i pas morskich wód
terytorialnych oraz przestrzeƒ powietrznà nad tym obszarem i wn´trze ziemi pod nim. Ustawa z 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1502 z póên. zm.) okreÊla, ˝e morzem terytorialnym jest obszar wód morskich o szerokoÊci 12 mil
morskich liczonych od linii najni˝szego stanu wody wzd∏u˝ wybrze˝a lub granicy zewn´trznej morskich
wód wewn´trznych (zatoki i porty). Kodeks karny rozszerza dzia∏anie zasady terytorialnoÊci na czyny
zabronionych pope∏nionych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustaw´ karnà polskà stosuje si´ do
czynów zabronionych pope∏nionych na polskim statku wodnym lub powietrznym bez wzgl´du na to, gdzie
si´ te jednostki znajdujà w chwili czynu. Dotyczy to tak˝e jednostek wojskowych. Podleg∏oÊç polskiej
ustawie karnej zachodzi np. wtedy, gdy czyn zosta∏ pope∏niony na polskim statku wodnym znajdujàcym
si´ w obcym porcie lub na morzu otwartym.
Art. 10 Kodeksu post´powania karnego kodyfikuje zasad´ legalizmu, która nak∏ada na powo∏any do tego
organ bezwzgl´dny obowiàzek Êcigania przest´pstw. Zakresem zasady legalizmu obj´te sà przest´pstwa
Êcigane z urz´du. Wszystkie przest´pstwa obj´te rozdzia∏em XVI Kodeksu karnego Êcigane sà z urz´du,
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zatem zasada legalizmu ma do nich w pe∏ni zastosowanie. Omawiana zasada zobowiàzuje wszystkie
organy procesowe do takiego post´powania, aby nikt – z wyjàtkiem wypadków okreÊlonych w ustawie lub
w prawie mi´dzynarodowym – nie by∏ zwolniony od odpowiedzialnoÊci za pope∏nione przest´pstwo.
Przepis art. 10 skierowany jest nie tylko do organów post´powania przygotowawczego, ale tak˝e do
sàdu. Ka˝dy organ powo∏any do Êcigania przest´pstw (prokurator, Policja, Agencja Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, ˚andarmeria Wojskowa, organy uprawnione szczególnymi przepisami itp.) jest
obowiàzany – w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia pope∏nienia przest´pstwa – do wszcz´cia
i przeprowadzenia post´powania przygotowawczego. Oskar˝yciel publiczny ma nadto obowiàzek
wniesienia i popierania oskar˝enia o czyn Êcigany z urz´du.
Zasady odpowiedzialnoÊci za przest´pstwa pope∏nione za granicà zosta∏y skodyfikowane w rozdziale XIII
Kodeksu karnego. W art. 109-113 zosta∏y okreÊlone zasady: narodowoÊci podmiotowej, ochronna
wzgl´dna i represji uniwersalnej.
Art. 109. Ustaw´ karnà polskà stosuje si´ do obywatela polskiego, który pope∏ni∏ przest´pstwo za
granicà.
Art. 110. § 1. Ustaw´ karnà polskà stosuje si´ do cudzoziemca, który pope∏ni∏ za granicà czyn
zabroniony skierowany przeciwko interesom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatela polskiego, polskiej
osoby prawnej lub polskiej jednostki organizacyjnej niemajàcej osobowoÊci prawnej oraz do
cudzoziemca, który pope∏ni∏ za granicà przest´pstwo o charakterze terrorystycznym.
§ 2. Ustaw´ karnà polskà stosuje si´ w razie pope∏nienia przez cudzoziemca za granicà czynu
zabronionego innego ni˝ wymieniony w § 1, je˝eli czyn zabroniony jest w ustawie karnej polskiej
zagro˝ony karà przekraczajàcà 2 lata pozbawienia wolnoÊci, a sprawca przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i nie postanowiono go wydaç.
Art. 111. § 1. Warunkiem odpowiedzialnoÊci za czyn pope∏niony za granicà jest uznanie takiego
czynu za przest´pstwo równie˝ przez ustaw´ obowiàzujàcà w miejscu jego pope∏nienia.
§ 2. Je˝eli zachodzà ró˝nice mi´dzy ustawà polskà a ustawà obowiàzujàcà w miejscu
pope∏nienia czynu, stosujàc ustaw´ polskà, sàd mo˝e uwzgl´dniç te ró˝nice na korzyÊç sprawcy.
§ 3. Warunek przewidziany w § 1 nie ma zastosowania do polskiego funkcjonariusza
publicznego, który pe∏niàc s∏u˝b´ za granicà pope∏ni∏ tam przest´pstwo w zwiàzku z wykonywaniem
swoich funkcji, ani do osoby, która pope∏ni∏a przest´pstwo w miejscu nie podlegajàcym ˝adnej w∏adzy
paƒstwowej.
Art. 112. Niezale˝nie od przepisów obowiàzujàcych w miejscu pope∏nienia czynu zabronionego,
ustaw´ karnà polskà stosuje si´ do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie pope∏nienia:
1) przest´pstwa przeciwko bezpieczeƒstwu wewn´trznemu lub zewn´trznemu Rzeczypospolitej Polskiej,
2) przest´pstwa przeciwko polskim urz´dom lub funkcjonariuszom publicznym,
3) przest´pstwa przeciwko istotnym polskim interesom gospodarczym,
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4) przest´pstwa fa∏szywych zeznaƒ z∏o˝onych wobec urz´du polskiego,
5) przest´pstwa, z którego zosta∏a osiàgni´ta, chocia˝by poÊrednio, korzyÊç majàtkowa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 113.Niezale˝nie od przepisów obowiàzujàcych w miejscu pope∏nienia przest´pstwa, ustaw´ karnà
polskà stosuje si´ do obywatela polskiego oraz cudzoziemca, którego nie postanowiono wydaç, w razie
pope∏nienia przez niego za granicà przest´pstwa, do którego Êcigania Rzeczpospolita Polska jest
zobowiàzana na mocy umowy mi´dzynarodowej, lub przest´pstwa okreÊlonego w Rzymskim Statucie
Mi´dzynarodowego Trybuna∏u Karnego, sporzàdzonym w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r. (Dz. U. z 2003 r.
Nr 78, poz. 708).

2. Mi´dzynarodowa Komisja Humanitarna ds. Ustalania Faktów
Mi´dzynarodowa Komisja Humanitarna ds. Ustalania Faktów utworzona zosta∏a zgodnie
z postanowieniami art. 90 I Protoko∏u Dodatkowego przewidujàcego powo∏anie do ˝ycia Mi´dzynarodowej
Komisji ds. Ustalania Faktów (International Fact-Finding Commission) – Komisja sama dokona∏a zmiany
swojej nazwy, co zosta∏o w praktyce zaakceptowane przez paƒstwa. Rozpocz´∏a swojà dzia∏alnoÊç 25
czerwca 1991 r.
Komisja sk∏ada si´ z pi´tnastu cz∏onków – osób o „wysokich standardach moralnych i uznanej bezstronnoÊci”, pe∏niàcych swà funkcj´ osobiÊcie. Posiada ona kompetencj´ do badania wszelkich faktów, które
majà stanowiç ci´˝kie naruszenie mi´dzynarodowego prawa humanitarnego oraz do „u∏atwiania, przez
ofiarowanie swych dobrych us∏ug, powrotu do przestrzegania postanowieƒ” Konwencji Genewskich
i Protoko∏u. Formalnie Komisja jest kompetentna do wykonywania swoich funkcji w mi´dzynarodowych
konfliktach zbrojnych, ale sformu∏owanie art. 90 pozwala jej na dzia∏anie równie˝ w sytuacji
niemi´dzynarodowego konfliktu zbrojnego, o ile zgodzà si´ na to strony takiego konfliktu.
Podstawà kompetencji Komisji jest zawsze zgoda stron konfliktu. Paƒstwa mogà uznaç kompetencj´
a priori, przed wybuchem konfliktu zbrojnego. Obecnie 72 paƒstwa (stan na 30 kwietnia 2011 r.) uzna∏y
kompetencj´ Komisji w tym trybie. Istnieje te˝ mo˝liwoÊç uznania kompetencji Komisji ex post, po
wystàpieniu naruszeƒ prawa humanitarnego. JeÊli strony konfliktu uzna∏y kompetencj´ a priori, wówczas
Komisja rozpoczyna badanie rzekomych naruszeƒ mi´dzynarodowego prawa humanitarnego na ˝àdanie
jednej z tych stron. W sytuacji, gdy nie wszystkie strony konfliktu dokona∏y uznania a priori, wówczas
Komisja jest kompetentna do podj´cia dzia∏aƒ po uzyskaniu zgody ex post tych pozosta∏ych stron
konfliktu. Opierajàc si´ na wynikach ka˝dego badania, Komisja sporzàdza raport zawierajàcy takie
rekomendacje, jakie uzna za w∏aÊciwe.
W dniu 2 paêdziernika 1992 r. Polska uzna∏a a priori kompetencje Mi´dzynarodowej Komisji Humanitarnej
ds. Ustalania Faktów. Do tej pory w sk∏ad Komisji wchodzi∏o dwoje Polaków – w latach 1996–1999
prof. Roman Jasica, a od 2001 r. jej cz∏onkiem i wiceprezesem jest dr El˝bieta Mikos-Skuza. Obecna
kadencja up∏ywa w grudniu 2011 r. Polska oficjalnie popiera Komisj´ na forach, na których omawiane sà
problemy implementacji mi´dzynarodowego prawa humanitarnego, m.in. przyjmujàc zobowiàzania
humanitarne dotyczàce Komisji, formu∏owane podczas Mi´dzynarodowych Konferencji Czerwonego Krzy˝a
i Czerwonego Pó∏ksi´˝yca.
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VI.Upowszechnianie mi´dzynarodowego prawa humanitarnego
1. Upowszechnianie mi´dzynarodowego prawa humanitarnego przez
administracj´ paƒstwowà
a) Ministerstwo Obrony Narodowej
Profesjonalizacja Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, która mia∏a miejsce w ostatnich latach,
przyczyni∏a si´ do nadania problematyce mi´dzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych
zdecydowanie wi´kszego wymiaru praktycznego. Efektem tych dzia∏aƒ by∏o podniesienie rangi prawa
wojennego w praktycznym szkoleniu ˝o∏nierzy, zintensyfikowanie szkoleƒ dla dowództw i sztabów
jednostek wojskowych, jak równie˝ przygotowanie instruktorów prawa wojennego. Oficerowie Wojska
Polskiego zacz´li systematycznie uczestniczyç w mi´dzynarodowych seminariach i kursach poÊwi´conych
tej dziedzinie prawa, organizowanych m.in. przez Mi´dzynarodowy Komitet Czerwonego Krzy˝a,
Mi´dzynarodowy Instytut Prawa Humanitarnego w San Remo oraz Mi´dzynarodowe Stowarzyszenie
Prawa Wojskowego i Wojennego.
Tematyka mi´dzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych uj´ta zosta∏a w programach
nauczania dla kandydatów na ˝o∏nierzy zawodowych oraz kursach realizowanych w ramach systemu
doskonalenia zawodowego ˝o∏nierzy zawodowych Si∏ Zbrojnych RP.
W ramach studiów stacjonarnych i w studium oficerskim dla kandydatów na oficerów wprowadzony zosta∏
decyzjà Nr 203/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie Standardu
Kszta∏cenia Wojskowego dla kandydatów na oficerów – Minimalne Wymagania Programowe (Dz. Urz. MON
Nr 12, poz. 136) osobny przedmiot – „Mi´dzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych” w wymiarze
20 godzin. Zagadnienia z zakresu MPHKZ realizowane sà ponadto w ramach innych przedmiotów, takich jak:
dzia∏ania pokojowe i stabilizacyjne, wybrane zagadnienia bezpieczeƒstwa narodowego i mi´dzynarodowego,
wspó∏praca cywilno-wojskowa oraz ochrona Êrodowiska, realizowanych przez:
•
•
•
•

Akademi´ Marynarki Wojennej w Gdyni;
Wojskowà Akademi´ Technicznà w Warszawie;
Wy˝szà Szko∏´ Oficerskà Wojsk Làdowych we Wroc∏awiu;
Wy˝szà Szko∏´ Oficerskà Si∏ Powietrznych w D´blinie.

Decyzjà Nr 420/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 wrzeÊnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia
w Si∏ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej systemu doskonalenia zawodowego ˝o∏nierzy zawodowych
(Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 241, za∏àcznik), przewidziano realizacj´ treÊci z zakresu mi´dzynarodowego
prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych na wszystkich poziomach kszta∏cenia i szkolenia w ramach
studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych prowadzonych w:
• Akademii Obrony Narodowej w Warszawie;
• Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni;
• Wy˝szej Szkole Oficerskiej Wojsk Làdowych we Wroc∏awiu;
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•
•
•
•

Wy˝szej Szkole Oficerskiej Si∏ Powietrznych w D´blinie;
Szkole Podoficerskiej Wojsk Làdowych w Poznaniu;
Szkole Podoficerskiej Si∏ Powietrznych w D´blinie;
Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce.

W ramach „Systemu doskonalenia zawodowego ˝o∏nierzy zawodowych Si∏ Zbrojnych RP” decyzjami
Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego wprowadzono do systemu za∏o˝enia organizacyjno
– programowe dla szeÊciu kursów doskonalàcych, które realizowane sà systematycznie od 2007 roku:
• Kurs mi´dzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych dla dowódców batalionów/
dywizjonów (równorz´dnych) – 68 godzin, realizowany w Akademii Obrony Narodowej;
• Kurs mi´dzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych dla oficerów i podoficerów Si∏
Powietrznych – 60 godzin, realizowany w Wy˝szej Szkole Oficerskiej Si∏ Powietrznych;
• Kurs mi´dzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych dla oficerów i podoficerów Wojsk
Làdowych – 60 godzin, realizowany w Centrum Szkolenia Wojsk Làdowych;
• Kurs mi´dzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych dla oficerów i podoficerów
Marynarki Wojennej RP – 40 godzin, realizowany w Akademii Marynarki Wojennej;
• Kurs mi´dzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych dla podoficerów: Wojsk
Specjalnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Inspektoratu Wsparcia Si∏ Zbrojnych, Dowództwa
Operacyjnego, ˚andarmerii Wojskowej – 35 godzin, realizowany w Wojskowym Centrum Edukacji
Obywatelskiej;
• Kurs mi´dzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych dla oficerów i podoficerów
Marynarki Wojennej – 60 godzin, realizowany w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej.
Zgodnie z „Metodykà kszta∏cenia obywatelskiego ˝o∏nierzy w czynnej s∏u˝bie wojskowej”, wprowadzonà
decyzjà Nr 436/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie metodyki szkolenia
˝o∏nierzy z przedmiotów „Kszta∏cenie obywatelskie” oraz „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa” (Dz. Urz.
MON Nr 24, poz. 265, za∏àcznik), tematyka zaj´ç z zakresu mi´dzynarodowego prawa konfliktów
zbrojnych realizowana jest ponadto we wszystkich korpusach osobowych Wojska Polskiego w ramach
zaj´ç z kszta∏cenia obywatelskiego.
W ramach przekazywanej wiedzy szczególnie podkreÊlane jest znaczenie podstawowych zasad prawa
wojennego, takich jak: koniecznoÊç wojskowa, zasada rozró˝nienia, proporcjonalnoÊci, zachowania
nale˝ytych Êrodków ostro˝noÊci w trakcie dzia∏aƒ zbrojnych, zakazów u˝ycia okreÊlonych metod i Êrodków
prowadzenia walki, a tak˝e zasad ochrony osób i dóbr cywilnych (w tym tak˝e personelu humanitarnego)
oraz zasad post´powania z jeƒcami i osobami zatrzymanymi. Zaj´cia prowadzone sà nie tylko w formie
wyk∏adów, ale tak˝e z wykorzystaniem metod interaktywnych, wymagajàcych zaanga˝owania uczestników
i dokonywania przez nich samodzielnych analiz i rozstrzygni´ç odpowiednich kazusów.
Du˝e znaczenie ma implementacja mi´dzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych
w praktyce szkoleniowej, uwzgl´dnianie tej problematyki podczas çwiczeƒ oraz realizacji zadaƒ
zwiàzanych z misjami pokojowymi i stabilizacyjnymi. G∏ównym celem jest przy tym kszta∏towanie postaw
i nawyków kadry zawodowej i ˝o∏nierzy zasadniczej s∏u˝by wojskowej, które b´dà wyklucza∏y zachowanie
si´ w ekstremalnych warunkach bojowych w sposób niezgodny z normami prawa mi´dzynarodowego.
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Ponadto, wszyscy ˝o∏nierze udajàcy si´ na misje pokojowe i stabilizacyjne przechodzà obowiàzkowe
szkolenie z MPHKZ oraz uwarunkowaƒ kulturowych i prawnych funkcjonujàcych w danym kraju.
Dodatkowo w celu zaznajomienia ˝o∏nierzy Wojska Polskiego i pracowników wojska z zasadami
i zobowiàzaniami zawartymi w mi´dzynarodowym prawie humanitarnym oraz zagadnieniami
indywidualnej odpowiedzialnoÊci za podejmowane dzia∏ania organizowane sà inne przedsi´wzi´cia
np.: cykliczne szkolenia kadry zawodowej i pracowników wojska w systemie szkolenia uzupe∏niajàcego,
konferencje, spotkania w ramach wspó∏pracy z organizacjami mi´dzynarodowymi oraz upowszechnianie
materia∏ów szkoleniowych i informacyjnych.
Opracowane zosta∏y nowe wydawnictwa i pomoce dydaktyczne (broszury, podr´czniki, filmy
instrukta˝owe na DVD/CD i VHS, materia∏y szkoleniowe). Dla uczestników Polskich Kontyngentów
Wojskowych przygotowane zosta∏y vademeca, w których zawarte sà m.in. informacje z zakresu
mi´dzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Do tej pory opracowano nast´pujàce
vademeca: Irak, Afganistan, Pakistan, Czad, Syria, Liban, Kongo i Kosowo. Ponadto wydane zosta∏y dwie
edycje opracowania pt. Mi´dzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych – zasady u˝ycia si∏y
(Afganistan i Czad). Systematycznie sà zakupywane i przekazywane do wszystkich wojskowych bibliotek
oÊwiatowych oraz do oddzia∏ów i wydzia∏ów wychowawczych jednostek i instytucji wojskowych
wydawnictwa specjalistyczne dotyczàce mi´dzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych,
które znajdujà si´ na rynku wydawniczym.
W celu lepszej koordynacji dzia∏aƒ podejmowanych w resorcie obrony narodowej w zakresie
upowszechniania prawa humanitarnego, utworzony zosta∏ na podstawie decyzji Nr 342/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 7 paêdziernika 2009 r. w sprawie powo∏ania zespo∏u do uregulowania
problematyki szkolenia z obszaru „Mi´dzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych”
w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 19, poz. 214), specjalistyczny zespó∏, którego zadaniem
jest opracowanie do koƒca 2011 roku kompleksowej koncepcji kszta∏cenia i szkolenia z MPHKZ.
Koncepcja ta b´dzie dodatkowo implementowa∏a obowiàzujàce obecnie w NATO rozwiàzania dotyczàce
szkolenia z zakresu MPHKZ, funkcjonujàce na podstawie dokumentu STANAG 2449 LO (Edition 1) –
TRAINING IN THE LAW OF ARMED CONFLICT.
Istotne znaczenie w zakresie upowszechniania mi´dzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów
zbrojnych ma wspó∏praca z Mi´dzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzy˝a. W ramach realizacji
porozumienia o wspó∏pracy w zakresie upowszechniania mi´dzynarodowego prawa humanitarnego,
zawartego mi´dzy Ministrem Obrony Narodowej i Mi´dzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzy˝a
(podpisanego 31 maja 1999 r.) Departament Wychowania i Promocji ObronnoÊci zorganizowa∏
w Warszawie w latach 1999 i 2001, we wspó∏pracy z Delegaturà Regionalnà MKCK w Budapeszcie, dwa
regionalne seminaria dla paƒstw Europy Ârodkowej i Wschodniej, dotyczàce w∏àczenia prawa konfliktów
zbrojnych do tematyki szkoleƒ wojskowych. W pierwszym seminarium udzia∏ wzi´li zast´pcy szefów
sztabów i dyrektorzy departamentów szkoleƒ si∏ zbrojnych z dziewi´ciu krajów. W drugim seminarium,
które dotyczy∏o problematyki funkcjonowania doradców prawnych przy si∏ach zbrojnych, uczestniczyli
przedstawiciele dziewi´tnastu paƒstw.
Resort Obrony Narodowej wspó∏uczestniczy w organizowanej corocznie przez Zarzàd G∏ówny Polskiego
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Czerwonego Krzy˝a – Polskiej Szkole Mi´dzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych
w Radziejowicach (Szko∏a jest dofinansowywana z bud˝etu MON, cz´Êç wyk∏adów prowadzona jest przez
specjalistów wojskowych, a ponadto w zaj´ciach uczestniczy od 8 do 10 przedstawicieli Si∏ Zbrojnych RP).
Przedstawiciele resortu Obrony Narodowej uczestniczà w cyklicznych pracach komisji i zespo∏ów
zajmujàcych si´ upowszechnianiem wiedzy na temat mi´dzynarodowego prawa humanitarnego
konfliktów zbrojnych:
• Komisja do spraw Mi´dzynarodowego Prawa Humanitarnego;
• Komisji do spraw Upowszechniania Mi´dzynarodowego Prawa Humanitarnego, dzia∏ajàcej przy
Zarzàdzie G∏ównym Polskiego Czerwonego Krzy˝a;
• Rady Programowej do Spraw Ochrony Dóbr Kultury na Wypadek Szczególnych Zagro˝eƒ, utworzonej
przy Komendancie G∏ównym Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.
b) Ministerstwo Spraw Wewn´trznych i Administracji
Policjanci udajàcy si´ do pracy w kontyngentach policyjnych UE i ONZ uczestniczà w szkoleniach
obejmujàcych elementy mi´dzynarodowego prawa humanitarnego.
W 2009 r. mia∏a miejsce jedna edycja dla 10 osób uczestniczàcych w kursie specjalistycznym dla kadry
dowódczej kontyngentów policyjnych i szeÊç edycji kursu specjalistycznego dla 145 policjantów –
ekspertów pe∏niàcych s∏u˝b´ w kontyngentach policyjnych. W 2010 r. odby∏o si´ szeÊç edycji kursu
specjalistycznego dla 148 policjantów pe∏niàcych s∏u˝b´ w kontyngentach policyjnych.
Szko∏a Aspirantów Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Krakowie zorganizowa∏a nast´pujàce przedsi´wzi´cia,
których celem by∏o upowszechnienie mi´dzynarodowego prawa humanitarnego:
• w dniach 19 - 22 paêdziernika 2009 r. odby∏ si´ kurs dla 6 osób z zakresu mi´dzynarodowego prawa
humanitarnego;
• w dniach 23 - 25 wrzeÊnia 2009 r. mia∏a miejsce konferencja pt. „Ochrona dóbr kultury na wypadek
szczególnych zagro˝eƒ”, w której uczestniczy∏o 81 osób.
Od 2005 r. Centrum Szkoleniowe ds. Ochrony LudnoÊci i Dóbr Kultury przy Szkole Aspirantów Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej w Krakowie organizuje coroczne, 4-dniowe kursy trwajàce 32 godziny z mi´dzynarodowego
prawa humanitarnego, którego wyk∏adowcami sà naukowcy z Uniwersytetu Jagielloƒskiego.
W dniach 9-14 maja 2010 r. w Radziejowicach czterech przedstawicieli KG PSP wzi´∏o udzia∏ w XIV edycji
Polskiej Szko∏y Mi´dzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych organizowanej przez PCK.
c) Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej wspó∏uczestniczy wraz z Polskim Czerwonym Krzy˝em w implementacji
programu „Odkrywamy Prawo Humanitarne”.
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W planach pracy na 2010 rok OÊrodek Rozwoju Edukacji (ORE) uwzgl´dni∏ promocj´ i kampani´
informacyjnà o programie „Odkrywamy Prawo Humanitarne” wÊród pracowników placówek doskonalenia
nauczycieli i nauczycieli. W ramach realizacji programu „Odkrywamy Prawo Humanitarne” w 2010 r.
przeprowadzono badanie, którego celem by∏o zebranie informacji dotyczàcych zasi´gu, treÊci oraz sposobów
realizacji zaj´ç dotyczàcych prawa humanitarnego w gimnazjach i szko∏ach ponadgimnazjalnych. Badanie
zrealizowano dzi´ki wykorzystaniu elektronicznej wersji ankiety dla nauczycieli i dla uczniów zamieszczonej
na stronie internetowej OÊrodka Rozwoju Edukacji. W wyniku ww. badania opracowano Raport nt. realizacji
treÊci dotyczàcych prawa humanitarnego. W paêdzierniku 2010 r. Zespó∏ Koordynujàcy ds. wdra˝ania
i monitorowania programu „Odkrywamy prawo Humanitarne”, z∏o˝ony z przedstawicieli Ministerstwa
Edukacji Narodowej, Polskiego Czerwonego Krzy˝a i OÊrodka Rozwoju Edukacji dokona∏ analizy wyników
raportu oraz zaplanowa∏ dzia∏ania na 2011 r.
W zwiàzku ze zmianami wprowadzonymi w przepisach art. 166 ustawy o powszechnym obowiàzku
obrony RP wprowadzono w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej od roku szkolnego 2009/2010 nowy
przedmiot nauczania „edukacja dla bezpieczeƒstwa”. Zastàpi∏ on realizowany dotychczas tylko w szkole
ponadgimnazjalnej przedmiot „przysposobienie obronne”.
W myÊl nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta∏cenia ogólnego
w poszczególnych typach szkó∏ okreÊlonej przepisami rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeƒstwa
jednym z wa˝niejszych obszarów tematycznych, realizowanych zarówno w gimnazjum jak i szkole
ponadgimnazjalnej, jest problematyka obejmujàca zagadnienia mi´dzynarodowego prawa humanitarnego.
M∏odzie˝ szkolna poznaje nie tylko podstawy funkcjonowania ochrony ludnoÊci i obrony cywilnej oraz
polityczne i militarne warunki gwarancji bezpieczeƒstwa paƒstwa, ale przede wszystkim genez´
i dokumenty mi´dzynarodowego prawa humanitarnego. Zaj´cia programowe z edukacji dla
bezpieczeƒstwa obejmujà m.in. znajomoÊç podstawowych aktów prawnych MPH, tj. konwencje, protoko∏y
oraz inne dokumenty mi´dzynarodowe wspó∏tworzàce prawo humanitarne, a tak˝e cele i zadania ruchu
Czerwonego Krzy˝a i Czerwonego Pó∏ksi´˝yca.

2. Upowszechnianie mi´dzynarodowego prawa humanitarnego przez Polski
Czerwony Krzy˝,
Od 2 wrzeÊnia 1977 r. przy Zarzàdzie G∏ównym Polskiego Czerwonego Krzy˝a dzia∏a OÊrodek
Upowszechniania Mi´dzynarodowego Prawa Humanitarnego. G∏ównym jego zadaniem jest upowszechnianie
wiedzy nt. mph, jak równie˝ zasad i misji Mi´dzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzy˝a i Czerwonego
Pó∏ksi´˝yca. OÊrodek powsta∏ z inicjatywy wspó∏pracujàcych z Polskim Czerwonym Krzy˝em profesorów
prawa mi´dzynarodowego: Remigiusza Bierzanka, Stanis∏awa Nahlika, Romana Jasicy, Mariana
Flemminga. Swój wspó∏udzia∏ w dzia∏aniach OÊrodka mia∏a równie˝ Rada Programowa – obecnie liczàca
25 osób Komisja ds. Upowszechniania Mi´dzynarodowego Prawa Humanitarnego, terenowe struktury PCK
oraz zainteresowane instytucje. Dzi´ki temu, a tak˝e dzi´ki pomocy du˝ej grupy wolontariuszy, mo˝liwa
jest obecnie realizacja szerokiego zakresu dzia∏aƒ OÊrodka.
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• Dzia∏ania o charakterze mi´dzynarodowym
OÊrodek Upowszechniania MPH, przy Êcis∏ej wspó∏pracy z Mi´dzynarodowym Komitetem Czerwonego
Krzy˝a, odpowiada za organizacj´ ró˝nego rodzaju przedsi´wzi´ç, g∏ównie skierowanych do studentów
oraz pracowników organizacji pozarzàdowych. WÊród najwa˝niejszych dzia∏aƒ wymieniç nale˝y
Warszawskà Szko∏´ Letnià Mi´dzynarodowego Prawa Humanitarnego – angloj´zyczny 10 – dniowy kurs
mi´dzynarodowego prawa humanitarnego dla studentów prawa z ca∏ego Êwiata. Wyk∏adowcami sà znani
naukowcy z ró˝nych europejskich oÊrodków akademickich oraz mi´dzynarodowych instytucji. Do tej pory
odby∏o si´ 28 edycji Szko∏y, w których corocznie udzia∏ wzi´∏o ok. 40 uczestników;
• Dzia∏ania o charakterze krajowym
G∏ówne grupy docelowe dzia∏aƒ krajowych PCK z zakresu upowszechniania mph to: przedstawiciele
Êwiata nauki, pracownicy organizacji pozarzàdowych, przedstawiciele si∏ zbrojnych, wolontariusze
i pracownicy Polskiego Czerwonego Krzy˝a, przedstawiciele instytucji paƒstwowych, Êwiata mediów,
jak i szeroko poj´tej opinii publicznej.
W dzia∏alnoÊci OÊrodka mo˝na wyró˝niç nast´pujàce typy przedsi´wzi´ç:
• organizacja szkó∏ z zakresu mph – Polska Szko∏a Mi´dzynarodowego Prawa Humanitarnego
Konfliktów Zbrojnych w Radziejowicach – organizowany raz w roku, 5-dniowy kurs, przeznaczony dla
studentów m.in. prawa, stosunków mi´dzynarodowych, dziennikarstwa, bezpieczeƒstwa narodowego
uczelni wy˝szych (cywilnych i wojskowych), przedstawicieli wojska, policji, stra˝y granicznej i stra˝y
po˝arnej oraz pracowników i wolontariuszy PCK (∏àcznie 30 osób). Wyk∏adowcami Szko∏y sà uznani
specjaliÊci z zakresu mph z instytucji paƒstwowych, uczelni cywilnych i wojskowych. Do tej pory odby∏o
si´ 15 edycji Szko∏y;
• organizacja seminariów – m.in. seminarium dla s´dziów i prokuratorów wojskowych, dotyczàce
implementacji Statutu Mi´dzynarodowego Trybuna∏u Karnego do prawa wewn´trznego, zorganizowane
przy wspó∏pracy z MKCK i WPiA UW (grudzieƒ 2008 r.);
• organizacja oraz honorowy patronat nad konferencjami naukowymi – warto wspomnieç tu
wspólnà inicjatyw´ Akademii Obrony Narodowej i Polskiego Czerwonego Krzy˝a organizacji w kwietniu
2010 r. konferencji z okazji 30 rocznicy przyj´cia Konwencji o Pewnych Broniach Konwencjonalnych
„Mi´dzy nakazami humanitaryzmu a osiàgni´ciem celu militarnego” oraz patronat nad dorocznymi
konferencjami na temat mph organizowanymi przez Akademi´ Marynarki Wojennej w Gdyni (w 2011 r.
wspólnie z Uniwersytetem Gdaƒskim);
• inicjowanie i prowadzenie zaj´ç w oÊrodkach akademickich w kraju, np. OÊrodek trzykrotnie
zorganizowa∏ semestralny wyk∏ad monograficzny „Konflikty zbrojne a media” w Instytucie Dziennikarstwa
na Uniwersytecie Warszawskim (2000–2003);
• wyg∏aszanie wyk∏adów i prowadzenie zaj´ç i szkoleƒ specjalistycznych w ramach przedsi´wzi´ç
organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej – g∏ównie kursy i szkolenia dla podoficerów
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i oficerów Wojska Polskiego, gdzie poruszana jest tematyka mph oraz Mi´dzynarodowego Ruchu
Czerwonego Krzy˝a i Czerwonego Pó∏ksi´˝yca. Wyró˝niç tu mo˝na: corocznà wspó∏prac´ w ramach CIMIC
(wspó∏praca cywilno-wojskowa), która rozpocz´∏a si´ w 2000 r., kilkuletnià wspó∏prac´ z Centralnà
Bibliotekà Wojskowà oraz Akademià Obrony Narodowej przy prowadzeniu kursów specjalistycznych dla
oficerów z zakresu mi´dzynarodowego prawa humanitarnego, od 2008 r.wspó∏prac´ z Centrum Szkolenia
Wojsk Làdowych w Poznaniu (wspó∏organizacja szkolenia dla oficerów) – styczeƒ 2008 r.;
• opracowanie programu edukacyjnego „Odkrywamy Prawo Humanitarne (OPH)” (zatwierdzony przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej dnia 27 lutego 2004 r.) oraz przeprowadzanie szkoleƒ kaskadowych
przygotowujàcych przysz∏ych trenerów programu. Program ten opracowany przez Mi´dzynarodowy Komitet
Czerwonego Krzy˝a (MKCK) w 1999 r. pod nazwà „Exploring Humanitarian Law”, w 2001 r. zaczà∏ byç
oficjalnie wdra˝any w Europie. Polski Czerwony Krzy˝ przeszkoli∏ oko∏o 100 trenerów z ró˝nych instytucji
(kuratoria oÊwiaty, oÊrodki metodyczne i oÊrodki doskonalenia nauczycieli oraz pracownicy i wolontariusze
PCK). Na potrzeby szkoleƒ i ca∏ego programu wyprodukowano 3 500 zestawów szkoleniowych (program,
poradnik metodyczny dla nauczyciela, kaseta). Przedstawiciele MEN i PCK biorà co roku udzia∏
w spotkaniach organizowanych przez MKCK, podczas których omawiany jest stopieƒ realizacji programu.
W 2008 r. Minister Edukacji Narodowej podpisa∏ zarzàdzenie nr 32 (z dnia 25 listopada 2008 r.) dotyczàce
powo∏ania zespo∏u koordynacyjnego ds. wdra˝ania i monitorowania programu OPH w szko∏ach i placówkach
oÊwiatowych. W drugiej po∏owie 2010 r. PCK wraz z partnerami projektu (MKCK, MEN oraz OÊrodkiem
Rozwoju Edukacji (ORE)) opracowa∏ nowy program wdra˝ania OPH na lata 2011–2013. Na j´zyk polski
przet∏umaczona zosta∏a nowa wersja podr´cznika, która udost´pniona zosta∏a w formie elektronicznej na
p∏ytach CD oraz na stronach PCK i MEN. W paêdzierniku 2010 r. grupa ekspertów w dziedzinie edukacji na
poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym przyj´∏a za∏o˝enia nowej platformy edukacyjnej OPH, której
jednym z g∏ównych elementów b´dzie system ‘e-learning’ – szkoleƒ internetowych dla nauczycieli
z zakresu mph. W marcu tego roku w Warszawie odby∏a si´ konferencja z udzia∏em przedstawicieli
kuratoriów, szkó∏ gimnazjalnych i ponad-gimnazjalnych z ca∏ego kraju której celem by∏a promocja nowych
materia∏ów edukacyjnych oraz programu OPH na lata 2011-2013, jak równie˝ pog∏´biona debata zarówno
nad dotychczasowymi osiàgni´ciami, jak i wyzwaniami dla programu OPH w ramach ulegajàcego licznym
modyfikacjom systemu edukacyjnego;
• przygotowanie i koordynacja kampanii – najbardziej widocznym przyk∏adem mo˝e tu byç
kampania „Po∏o˝yç kres erze min i broni kasetowej”, prowadzona od 1997 r. majàca na celu sk∏onienie
polskich w∏adz do ratyfikacji Konwencji Ottawskiej oraz najnowszej Konwencji zakazujàcej broni
kasetowej. Od 2010 r. prowadzimy równie˝ we wspó∏pracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych
dzia∏ania na rzecz informowania polskiego spo∏eczeƒstwa o nowym procesie mi´dzynarodowym
dotyczàcym konwencji o handlu bronià (Arms Trade Treaty).
• organizacja corocznego Konkursu im. prof. Remigiusza Bierzanka prac doktorskich, magisterskich
i licencjackich z prawa humanitarnego, praw cz∏owieka i wiedzy o Mi´dzynarodowym Ruchu Czerwonego
Krzy˝a i Czerwonego Pó∏ksi´˝yca. Do tej pory odby∏o si´ 14 edycji konkursu, zg∏oszone zosta∏y 74 prace;
• prowadzenie zawierajàcej ponad 5 tysi´cy egzemplarzy Biblioteki im. prof. Mariana Flemminga,
z której korzystajà studenci i doktoranci prawa, nauk politycznych, stosunków mi´dzynarodowych,
uczniowie szkó∏ Êrednich z ca∏ego kraju oraz pracownicy i wolontariusze PCK;
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• koordynacja i wspieranie dzia∏aƒ Komisji Upowszechniania Mi´dzynarodowego Prawa
Humanitarnego. Posiedzenia Komisji odbywajà si´ przynajmniej trzy razy w roku, a pomi´dzy
posiedzeniami cz∏onkowie Komisji pozostajà w sta∏ym kontakcie z pracownikami Biura ZG PCK
i Zarzàdem G∏ównym PCK. Na posiedzenia sà zapraszani doraênie eksperci oraz inne osoby
zainteresowane upowszechnianiem mi´dzynarodowego prawa humanitarnego. Wi´kszoÊç cz∏onków
Komisji stale uczestniczy i wspiera poszczególne dzia∏ania OÊrodka, zarówno te o charakterze krajowym,
jak i mi´dzynarodowym;
• koordynacja dzia∏aƒ Komisji ds. Ochrony Znaku i prowadzenie dzia∏aƒ z zakresu ochrony znaku
czerwonego krzy˝a, w tym:
a) organizacja szkoleƒ dla pracowników i wolontariuszy PCK jak równie˝ przedstawicieli instytucji
paƒstwowych (MON, Urz´du Patentowego RP, Prokuratury Krajowej, Komendy G∏ównej Policji);
b) opiniowanie próÊb o u˝yczenie znaku;
c) interweniowanie w przypadku nadu˝yç w skali ogólnopolskiej.
• przygotowywanie wydawnictw i organizacja promocji ksià˝ek – najwa˝niejsze z nich to:
a) opracowanie i wydanie „Zbioru dokumentów mi´dzynarodowego prawa humanitarnego” (2003 r.) –
we wspó∏pracy z Akademià Obrony Narodowej;
b) opracowanie i wydanie „Przewodnika ochrony znaku” (2004 r.);
c) opracowanie i wydanie broszury nt. „Studium zwyczajowego prawa humanitarnego konfliktów
zbrojnych” (2006 r.) – autorstwa Jean-Marie Henckaertsa;
d) t∏umaczenie i wydanie materia∏ów przygotowanych przez MKCK, m.in. ksià˝ek: Hansa-Petera Gassera
„Mi´dzynarodowe prawo humanitarne. Wprowadzenie”, „Podstawowe zasady Konwencji Genewskich
i ich Protoko∏ów Dodatkowych” (MKCK, 1993 r.); broszur „Mi´dzynarodowe prawo humanitarne –
Odpowiadamy na Twoje pytania” (1998 r.), „Poznajmy MKCK” (2004 r.); ulotek „MKCK w dzia∏aniu”,
„MPH” (2007 r.), „Znaki Humanitaryzmu” (2008 r.); dokumentów wewn´trznych Mi´dzynarodowego
Ruchu CK i CP (np. Regulamin ochrony znaku czerwonego krzy˝a i czerwonego pó∏ksi´˝yca” przyj´ty
przez Rad´ Delegatów Ruchu, Budapeszt 1991);
e) opracowanie i wydanie w∏asnych materia∏ów informacyjnych (np. ulotka „140 lat Mi´dzynarodowego
Ruchu CK i CP”) oraz promocyjnych (np. plakaty o Konkursie prof. R. Bierzanka i Polskiej Szkole MPHKZ);
• t∏umaczenie i produkcja filmów MKCK (np. „Panorama 2001” i „Panorama 2004”, „Gdzie oni teraz
sà”, „Traktat Ottawski. Ku Êwiatu wolnemu od min przeciwpiechotnych”;
• organizacja szkoleƒ dla pracowników i wolontariuszy PCK;
• przygotowywanie wizyt przedstawicieli MKCK (w tym Prezydenta Jakoba Kellenbergera w 2008 r.,
przedstawicieli Delegatury MKCK w Brukseli i Belgradzie w 2010 r. i 2011 r.) i Mi´dzynarodowej Federacji
Stowarzyszeƒ Czerwonego Krzy˝a i Czerwonego Pó∏ksi´˝yca (w tym Sekretarza Generalnego Bekele Gelety
w 2009 r.)
• wspó∏praca z innymi instytucjami i organizacjami w kraju w celu przeprowadzenia kampanii lub
programów edukacyjnych.
47

3. Dzia∏alnoÊç Komisji do spraw Mi´dzynarodowego Prawa Humanitarnego
Na mocy Zarzàdzenia nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2004 r. powo∏ano do ˝ycia Komisj´
ds. Mi´dzynarodowego Prawa Humanitarnego, jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady
Ministrów, której zadaniem jest upowszechnianie norm mi´dzynarodowego prawa humanitarnego w celu
wprowadzenia ich do polskiego systemu prawnego.
Zadania Komisja realizuje przez: dokonywanie przeglàdu i analizy umów mi´dzynarodowych dotyczàcych
PPH oraz formu∏owanie opinii w tym zakresie, przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów okresowych
opinii na temat dzia∏aƒ legislacyjnych, organizacyjnych i edukacyjnych, jakie nale˝y podjàç w celu
zapewnienia wykonywania zobowiàzaƒ Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie mi´dzynarodowego prawa
humanitarnego oraz formu∏owanie propozycji zwiàzanych z przygotowaniem aktów prawnych majàcych
na celu wdro˝enie do polskiego ustawodawstwa norm mi´dzynarodowego prawa humanitarnego.
W sk∏ad Komisji wchodzà: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako przewodniczàcy
Komisji, przedstawiciel Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako wiceprzewodniczàcy Komisji oraz
przedstawiciele ministrów w∏aÊciwych do spraw wewn´trznych, administracji publicznej, zagranicznych,
finansów publicznych, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, nauki, edukacji narodowej, zdrowia,
szkolnictwa wy˝szego oraz Ministra Obrony Narodowej i Ministra SprawiedliwoÊci. W pracach Komisji
mogà uczestniczyç inne osoby zaproszone przez przewodniczàcego, co w praktyce oznacza, ˝e zapraszani
sà przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzy˝a i Polskiego Instytutu Spraw Mi´dzynarodowych.
Od 2009 r. Komisja podj´∏a szereg dzia∏aƒ s∏u˝àcych upowszechnianiu mi´dzynarodowego prawa
humanitarnego. Powo∏ano, mi´dzy innymi, trzy zespo∏y problemowe, których zadaniem by∏o opracowanie
I i II Raportu o implementacji i upowszechnianiu mi´dzynarodowego prawa humanitarnego w Polsce oraz
przeanalizowanie zobowiàzaƒ w zakresie dzia∏aƒ pomocowych wynikajàcych z umów mi´dzynarodowych
dotyczàcych rozbrojenia konwencjonalnego i przyj´cie okreÊlonych propozycji dalszych dzia∏aƒ w tym
zakresie. Celem opracowanie raportów by∏o dokonanie przeglàdu ustawodawstwa i praktyki krajowej
w zakresie zgodnoÊci z normami mi´dzynarodowego prawa humanitarnego. Zebrane informacje pozwoli∏y
zidentyfikowaç obszary wymagajàce podj´cia konkretnych dzia∏aƒ, w celu zagwarantowania pe∏nej
implementacji w polskim porzàdku prawnym mi´dzynarodowego prawa humanitarnego i popularyzacji
w spo∏eczeƒstwie polskim.
II Raport zawierajàcy aktualne informacje na temat implementacji i upowszechniania mi´dzynarodowego
prawa humanitarnego w Polsce zostanie rozpowszechniony wÊród zainteresowanych instytucji zarówno
w kraju, jak i za granicà. Raport b´dzie równie˝ umieszczony na oficjalnych stronach internetowych
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa SprawiedliwoÊci oraz
Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji.
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