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Nie zabijać dóbr kultury! Drugi Protokół dodatkowy 
do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie 
konfl iktu zbrojnego

Słowa kluczowe
konwencja haska 1954, ochrona dóbr kultury, prawo międzynarodowe, 
przepisy wykonawcze, prewencja i szkolenie

Streszczenie
II wojna światowa przyniosła wiele tragicznych wydarzeń. Największym dramatem 
była oczywiście śmierć milionów ludzi, cywili i wojskowych. W gruzach legł także 
przemysł, zrujnowane zostały miasta. Wśród tych strat równie tragiczny los dotknął 
obiekty kultury. Zniszczeniu uległy zabytki nieruchome – zamki, pałace, kamieni-
ce, obiekty sakralne. Często wraz z nimi ginęły zabytkowe obiekty ruchome – zbio-
ry biblioteczne i archiwalne, dzieła sztuki z galerii i muzeów, a jeśli nie ginęły, to 
zostały rozgrabione. Ten stan rzeczy stał się podstawą do zwołania w 1954 r. w Ha-
dze konferencji międzynarodowej, zakończonej podpisaniem Konwencji o ochro-
nie dóbr kulturalnych. Wydawało się, że ustanowione i wprowadzone przepisy 
prawa międzynarodowego są dostatecznym zabezpieczeniem dla dorobku kulturo-
wego na czas wojny. Niestety, wydarzenia lat 90. XX w. w byłej Jugosławii zrewi-
dowały negatywnie te poglądy. Po zakończeniu działań wojennych postanowiono 
zweryfi kować te zagadnienia. W tym celu, 26 marca 1999 r. w Hadze został pod-
pisany II Protokół dodatkowy do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych. Swój 
wkład w prace nad oboma dokumentami miała również Polska.
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(...) Szkody wyrządzone dobru kulturalnemu do jakiegokolwiek
należałoby narodu, stanowią uszczerbek w dziedzictwie 
kulturalnym całej ludzkości, gdyż każdy naród ma swój 
udział w kształtowaniu kultury światowej (...).

Fragment Preambuły konwencji haskiej z 1954 r.1

Drugi Protokół dodatkowy do Konwencji o ochronie dóbr kul-
turalnych w razie konfl iktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 
14 maja 1954 roku, sporządzony w Hadze dnia 26 marca 1999 r.

Konfl ikty zbrojne rozgrywane na przestrzeni dziejów były czynni-
kiem niszczącym dorobek gospodarczy, społeczny oraz kulturowy wielu 
narodów i państw. Na różnych etapach historii wobec toczonych wojen 
przedstawiciele elit głosili poglądy wyrażające sprzeciw wobec działań 
zbrojnych. Wpadając w nieco patetyczny i mentorski ton, można powie-
dzieć, że już starożytni… Jednakże trudno inaczej mówić, skoro jedną 
z pierwszych „złotych myśli” na ten temat sformułował Marek Tuliusz 
Cyceron – „Pokój nawet niesprawiedliwy jest pożyteczniejszy niż naj-
sprawiedliwsza wojna”. A przecież Cesarstwo Rzymskie, by utrzymać 
Pax Romana, stale toczyło mniejsze lub większe batalie wojenne. Po-
mimo fi lozofi cznego podejścia do zagadnienia wojen, żyjąc w ówcze-
snym Rzymie, nie mógł do końca stać z boku. Nie inaczej było w ko-
lejnych epokach. Również wówczas spotykamy ludzi, którzy wyrażali 
swoje poglądy na temat wojen. Na przykład w spuściźnie publicystycz-
nej Benjamina Franklina, jednego z ojców-założycieli Stanów Zjedno-
czonych Ameryki Północnej, znajdujemy sentencję odnoszącą się do 
wojny:  „Nigdy nie było dobrej wojny i złego pokoju”. W czasach nam 
już bardzo bliskich zrodziła się kolejna złotą myśl, która jest wynikiem 
przemyśleń jednego z największych fi zyków, twórcy teorii względności 
Alberta Einsteina. Jego słowa można uznać za podsumowanie dziejów 
ludzkości: „Dopóki na świecie będzie istniał człowiek, będą też wojny”. 
Słowa te można uważać niemal za prorocze. Ich kontekst nabiera szcze-
gólnej mocy w aktualnej sytuacji wojny rosyjsko-ukraińskiej. 

Na przestrzeni dziejów powstawały tak wspaniałe sentencje, a mimo to 
owych myślicieli nikt nie słuchał, nie zważał na ich rozważania na temat 

1 Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfl iktu zbrojnego wraz z regu-
laminem wykonawczym do tej konwencji oraz protokół o ochronie dóbr kulturalnych 
w razie konfl iktu zbrojnego, podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 r.; Dz.U. 1957 Nr 46 
poz. 212, załącznik.
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wojny i pokoju w kontekście życia człowieka. Rozwój techniki stosowa-
nej na polu walki doprowadzał do coraz większych zniszczeń wojennych. 
Ponadto wprowadzenie pojęcia wojny totalnej pociągnęło za sobą tragicz-
ne konsekwencje. Walczące ze sobą strony z całą bezwzględnością dążyły 
do zniszczenia nie tylko obiektów militarnych i sił zbrojnych przeciwnika. 
Celem militarnym stały się również obiekty cywilne, nie wyłączając szpi-
tali, szkół czy domów mieszkalnych. Ta destrukcyjna zapalczywość stron 
walczących dotyczyła niestety także dóbr kulturalnych, zarówno tych ru-
chomych, jak i nieruchomych tj. zasobów archiwalnych, zbiorów biblio-
tecznych czy muzealnych. Było to tym boleśniejsze, iż niejednokrotnie 
straty te wynikały z działań celowych. Stało się to szczególnie widocz-
ne podczas II wojny światowej. To w jej trakcie agresor – hitlerowskie 
Niemcy – po zwycięstwie militarnym zakładał zniszczenie całych naro-
dów. Zaplanowano eliminację fi zyczną ludności, a także wymazanie jej 
przeszłości i zachowanego dorobku kulturowego. Niestety, ostatnia deka-
da ubiegłego stulecia przyniosła kolejne tragiczne doświadczenia w tym 
zakresie. Wystarczy popatrzeć na konfl ikt, który towarzyszył rozpado-
wi Jugosławii. I niestety nie koniec na tym. Obecnie, na naszych oczach, 
u naszego wschodniego sąsiada, na Ukrainie, toczy się bezwzględna woj-
na, podczas której agresor – Rosja – z całą bezwzględnością i widoczną 
w tych działaniach konsekwencją dewastuje wolne i niezależne państwo. 
Poprzez działania militarne konsekwentnie stara się zetrzeć z powierzchni 
ziemi państwo, naród i jego spuściznę kulturową.

Omówienie zagadnień związanych ze współczesnym Międzynarodo-
wym Prawem Humanitarnym Konfl iktów Zbrojnych (MPHKZ), warto 
rozpocząć od przedstawienia pokrótce jego historii. Na ten blok norm 
prawa międzynarodowego składają się cztery zespoły przepisów. Pierw-
szy traktuje o prawie przeciwojennym, czyli ius contra bellum. Począ-
tek tym normom dały I i II konwencja haska, ustanowione w 1907 roku. 
Drugi zespół dotyczy prawa wojennego, czyli ius in bello. Zostały w nim 
zgromadzone normy prawa międzynarodowego, które mają ograniczać 
swobodę stron walczących w korzystaniu ze środków i metod prowadze-
nia walki. Pierwszym dokumentem była w tym przypadku deklaracja od-
nosząca się do wojny morskiej z 1856 roku2. 

2 Jest to tzw. Deklaracja paryska z 15 kwietnia 1856 r. podpisana po zakończeniu 
wojny krymskiej (1853−1856). Przy tej okazji warto również przypomnieć, że autorem 
znaku dla oznaczania obiektów chronionych na mocy konwencji haskiej z 1954 r. – błę-
kitnej tarczy − jest prof. Jan Zachwatowicz.
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Trzecim elementem MPHKZ są przepisy prawa humanitarnego, któ-
re mają chronić ofi ary wojny, czyli ludność cywilną, jeńców wojennych 
i osoby ranne na polu walki. Początek dała im konwencja genewska 
z 1864 roku3. W tej grupie, jako czwarty element MPHKZ, znajduje się 
również zestaw przepisów najbardziej nas interesujących, a mianowicie 
odnoszących się do ochrony dóbr kulturowych. 

Najważniejszym aktem w tej ostatniej grupie jest konwencja haska 
z 1954 roku. Jednak na forum międzynarodowym nie był to pierwszy 
dokument odnoszący się do tej sprawy. 10 kwietnia 1935 roku, w Ga-
binecie Owalnym Białego Domu został podpisany tzw. pakt Roericha4. 
Był to traktat poświęcony międzynarodowej ochronie prawnej instytu-
cji artystycznych i naukowych oraz zabytków. Sygnatariuszami tego do-
kumentu było 21 państw obu Ameryk. Jest on również znany jako pax 
cultura (pokój kulturalny lub pokój przez kulturę). Punktem wyjścia 
dla jego postanowień było stwierdzenie, że ochrona kultury jest zawsze 
ważniejsza niż jakakolwiek konieczność militarna.

Z uwagi na wojnę toczącą się na Ukrainie, należy przypomnieć o za-
sadach obowiązujących w zakresie ochrony dóbr kulturalnych na czas 
wojny. Niemal natychmiast po zakończeniu II wojny światowej zosta-
ły podjęte działania w tym zakresie. Uznano wówczas, że należy stwo-
rzyć przepisy, zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa zasobom 
kulturowym, na wypadek ewentualnego przyszłego konfl iktu zbrojnego, 
bez względu na to, gdzie będzie się toczył. 14 maja 1954 roku w Hadze 
została przyjęta Konwencja o ochronie dóbr kultury w razie konfl iktu 
zbrojnego. Wraz z pozostałymi normami i przepisami prawa międzyna-
rodowego – konwencjami genewskimi dotyczącymi ochrony ludności 
cywilnej i jeńców wojennych − konwencja haska stanowi jeden z ele-
mentów Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfl iktów Zbroj-

3 Konwencja podpisana 22 sierpnia 1864 r. Na jej podstawie powołano znak Czerwo-
nego Krzyża. 
4 Nikołaj Konstantynowicz Roerich ur. 9 października 1874 r. w Petersburgu, zm. 
13 grudnia 1947 r. w Kulu, Indie. Rosyjski artysta. Promował ochronę dzieł sztuki i za-
bytków w czasie działań wojennych. Po wielu staraniach doprowadził do podpisania 
paktu waszyngtońskiego. Jego art. 1 głosił: „Zabytki, muzea, instytucje naukowe, ar-
tystyczne, edukacyjne i kulturalne będą uważane za neutralne i jako takie szanowane 
i chronione przez strony walczące. Ten sam szacunek i ochrona przysługują pracowni-
kom wyżej wymienionych instytucji”. Art. 5 zakazuje wykorzystywanie obiektów chro-
nionych do celów wojskowych pod groźbą utraty ochrony, https://pl.frwiki.wiki/wiki/
Pacte_Roerich. [dostęp: 26.03.2022]. 
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nych (MPHKZ). Wydawało się, że jej postanowienia, wypracowane na 
bazie tragicznych doświadczeń dwóch minionych wojen światowych, 
są na tyle dobre, iż mogą w chwili zagrożenia zabezpieczyć dorobek 
społeczeństw. Niestety, działania zbrojne, jakie w minionych 50 latach 
rozegrały się na całym świecie, negatywnie zweryfi kowały te poglądy, 
jak również przepisy konwencji. Ostateczny impuls do zreformowania 
tych przepisów dały konfl ikty, towarzyszące rozpadowi byłej Jugosła-
wii. Brak poszanowania dla dorobku kulturowego lokalnych społeczno-
ści, zawziętość stron walczących, granicząca z nacjonalizmem w naj-
gorszym wydaniu, powodowała, że w zasobach kulturowych poniesione 
zostały ogromne i często nieodwracalne straty. Dotyczyły one zarówno 
zabytków ruchomych, jak i nieruchomych. Strony konfl iktu forsowały 
taktykę spalonej ziemi. Po raz kolejny prawo, czyli w tym przypadku 
konwencja haska z 1954, nie sprawdziło się. Jedną z przyczyn takiego 
stanu rzeczy był fakt, iż przez długi czas władze Jugosławii traktowały 
tę wojnę jako konfl ikt wewnętrzny. Dopiero jego umiędzynarodowienie 
umożliwiło wprowadzenie wspólnych rozjemczych sił wojskowych i po-
licyjnych. Nie zatrzymało to jednak procesu czystek etnicznych, w tym 
również niszczenia dorobku kulturowego społeczności lokalnych. 

Na wprowadzenie zmian w konwencji haskiej z 1954 roku miało 
wpływ wiele czynników. Jednym z nich był niewątpliwie upływ czasu. 
Należy również pamiętać o przewartościowaniach pojęć odnoszących 
się do istotnych zagadnień. Nie zdała również egzaminu tzw. ochrona 
specjalna5. Na mocy konwencji w dotychczasowym brzmieniu, jedynie 
cztery zespoły zostały objęte taką ochroną (m.in. Watykan). Podobnym 
fi askiem zakończyły się próby powołania tzw. Komisarzy Generalnych. 
Ponadto, postanowienia II Protokołu Konwencji należało dostosować do 
nowelizowanego w różnym zakresie prawa międzynarodowego.  

5 O zasadach ochrony specjalnej jest mowa w rozdziale II art. 8 konwencji haskiej: 
1. Ochroną specjalną może być objęta ograniczona ilość schronów przeznaczonych do 
przechowywania dóbr kulturalnych ruchomych w razie konfl iktu zbrojnego oraz ośrod-
ków zabytkowych i innych dóbr kulturalnych nieruchomych o bardzo wielkim znacze-
niu, pod warunkiem, że:

a) znajdują się w dostatecznej odległości od wielkich ośrodków przemysłowych 
oraz od wszelkich ważnych obiektów wojskowych stanowiących punkty wraż-
liwe, jak na przykład lotnisk, radiowych stacji nadawczych, zakładów pracują-
cych na rzecz obrony narodowej, portów lub dworców kolejowych o pewnym 
znaczeniu, jak również wielkich linii komunikacyjnych;

b) nie są użytkowane do celów wojskowych.
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Doświadczenia konfl iktu na terenach byłej Jugosławii, a także Bli-
skiego Wschodu potwierdziły trudności w stosowaniu konwencji ha-
skiej w formie, w jakiej była przyjęta i miała obowiązywać. Pierwsze 
działania zmierzające do jej nowelizacji zostały podjęte w 1992 roku. 
Ich zasadniczym celem było zweryfi kowanie konwencji pod kątem tre-
ści i działań, które w dotychczasowych warunkach nie zdały egzaminu. 

Bezpośrednim impulsem było zbombardowanie części zabytkowej 
Dubrownika. Problem ten został poruszony przez Dyrektora General-
nego UNESCO, który po uzyskaniu zgody Rady Wykonawczej, zwołał 
spotkanie przedstawicieli Wysokich Umawiających się Stron Konwen-
cji. Mieli się oni wypowiedzieć na temat potrzeby zmiany dotychczaso-
wego stanu prawnego. By dyskusja nie była jałową, jako konsultant w tej 
kwestii wystąpił prof. Patric J. Beylan. W przygotowanym materiale za-
tytułowanym Przegląd postanowień Konwencji o ochronie dóbr kultu-
ralnych w czasie konfl iktu zbrojnego zawarł, obok samej oceny, sugestie 
co do potrzeby zmian. Raport ten stał się punktem wyjścia do dalszych 
prac w tym zakresie. 

W dniach 5−7 lipca 1993 roku w Hadze odbyło się pierwsze spotka-
nie ekspertów z zakresu prawa i kultury. W trakcie późniejszych spotkań 
eksperckich, gromadzących specjalistów z różnych dziedzin kultury, 
wojska, obrony cywilnej i prawa międzynarodowego, zostały wypraco-
wane zasady mające na celu przygotowanie zmian w konwencji haskiej 
z 1954 roku. 

W pracach tych aktywnym uczestnikiem była Polska jako sygnata-
riusz konwencji z 1954 roku. Nasi przedstawiciele włączyli się w peł-
nym zakresie do prac nowelizujących ten niezwykle ważny dokument 
prawa międzynarodowego6. Jednym z ważniejszych przejawów działal-
ności Polski było zorganizowanie w Krakowie, jeszcze w ramach „Part-
nerstwa dla Pokoju”, międzynarodowej konferencji na temat zagrożenia 
dóbr kultury na czas wojny i pokoju (18−21 czerwca 1996). Jej wymier-
nym efektem, obok wniosków do dalszych prac nad konwencją, stało 
się powołanie przez ministra spraw wewnętrznych i administracji przy 
Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Centrum 
Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury na wypadek szczególnych 
zagrożeń. Strona polska przedstawiła konkretne propozycje zapisów do 
modyfi kowanej konwencji:

6 Z ramienia Polski konwencję haską podpisał prof. Stanisław Lorentz. 
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 poszerzenia treści merytorycznej pojęcia konfl ikt zbrojny, znajdują-
cego się w Preambule Konwencji;

 uzupełnienia defi nicji dóbr kultury określonej w art. 1 pkt c o słowo 
„obszary”, w których występuje znaczna ilość dóbr kultury;

 opracowania instrumentów realizacji postanowień zawartych w art. 
7 i 5 Konwencji, a odnoszących się do działań w siłach zbrojnych 
(środki ostrożności podczas ataku);

 dokładnego sprecyzowania warunków, w jakich może wystąpić poję-
cie konieczności wojskowej określone w art. 4 ust. 2;

 uściślenia oraz poszerzenia uregulowań zawartych w art. 10 i 16 Kon-
wencji dotyczących znaku rozpoznawczego o sygnały wnikające 
z zastosowania, współczesnych środków i nowoczesnej techniki dla 
zapewnienia większej skuteczności oznakowań i sygnalizacji;

 sprecyzowania pojęcia określonego w art. 8 ust. 1 pkt a, dostatecznej 
odległości obiektów zabytkowych i obszarów kulturowych od wiel-
kich ośrodków przemysłowych oraz ważnych obiektów wojskowych;

 rozważenia możliwości wprowadzenia do Międzynarodowego Reje-
stru Dóbr Kultury Objętych Ochroną Specjalną, obiektów i zespo-
łów zabytkowych wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kul-
turalnego i Naturalnego na podstawie Konwencji w sprawie ochrony 
światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego podpisanej w Pa-
ryżu 23 listopada 1972 roku; 

 wprowadzenia do art. 28 Konwencji zapisu stwierdzającego, że celo-
we uszkodzenie lub zniszczenie dóbr kultury podczas działań wojen-
nych będzie uznawane za zdarzenie wojenne podlegające orzecznic-
twu międzynarodowych i krajowych trybunałów.

Tak sformułowane wnioski strony polskiej zostały przekazane, wraz 
z ich uzasadnieniem, za pośrednictwem podsekretarza stanu w Minister-
stwie Kultury i Sztuki Dyrektorowi Generalnemu UNESCO. 

Finał prac nad zmianami w Konwencji nastąpił na konferencji mię-
dzynarodowej zwołanej w dniach 14−26 marca 1999 roku w Hadze. Jej 
termin i miejsce zostały uzgodnione przez Sekretariat UNESCO i rząd 
Królestwa Niderlandów. W spotkaniu uczestniczyło 74 przedstawicieli 
państw-sygnatariuszy konwencji haskiej z 1954 roku i 19 państw spo-
za konwencji. W wyniku kilkudniowych konsultacji, ostatniego dnia jej 
uczestnicy uchwalili, w drodze konsensusu, zmodyfi kowany tekst proto-
kołu wraz z rezolucją dołączoną do Aktu Końcowego Konferencji. Wy-
pada zatem przedstawić zmiany, wprowadzone przez „II Protokół do 
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Konwencji Haskiej z 1954 r. o ochronie dóbr kulturalnych w razie kon-
fl iktu zbrojnego Haga 26 marca 1999 roku” (tak brzmi ofi cjalny tytuł 
tego aktu prawa międzynarodowego)7. 

Pierwszą i niezwykle istotną kwestią stało się włączenie zasad ochro-
ny zabytków również podczas konfl iktów wewnętrznych oraz zamachów 
terrorystycznych. Drugą, niezwykle ważną zmianą jest poszerzenie poję-
cia dobra kultury. Został tutaj uwzględniony wniosek strony polskiej, by 
defi nicja ta zawierała również pojęcie obszaru krajobrazowego.

W zakresie zagadnień typowo militarnych, II Protokół poszerza 
w znaczący sposób ramy działania. W jego postanowieniach znalazł się 
zapis nakazujący, by oddziały wojskowe zostały wyposażone w odpo-
wiednie instrumenty wykonawcze. W regulaminach działań bojowych 
muszą być uwzględnione zagadnienia umożliwiające wypracowanie de-
cyzji bojowych, które pozwolą na zmniejszenie strat w grupie dóbr ob-
jętych ochroną szczególną. Dlatego też jednostki bojowe powinny być 
zaopatrzone w instrukcje specjalne. 

Bardzo ważnym elementem II Protokołu jest cały rozdział VI: Odpo-
wiedzialność karna i jurysdykcja. Znajduje się w nim art. 15 pkt. 1, jed-
noznacznie wskazujący winnych niszczenia dóbr kultury oraz określa-
jący ich odpowiedzialność karną w tym zakresie. Każda osoba popełnia 
przestępstwo, w rozumieniu niniejszego Protokołu, jeśli celowo i z naru-
szeniem Konwencji lub niniejszego Protokołu dopuszcza się któregokol-
wiek z następujących czynów:
 czyni celem ataku dobro kulturalne objęte ochroną wzmocnioną;
 wykorzystuje dobro kulturalne objęte ochroną wzmocnioną lub jego 

najbliższe otoczenie do wsparcia działań wojskowych; 
 powoduje rozległe zniszczenia lub zawłaszcza dobro kulturalne obję-

te ochroną wzmocnioną na mocy Konwencji i II Protokołu;
 czyni dobro kulturalne objęte ochroną na mocy Konwencji i II Proto-

kołu celem ataku;
 dokonuje kradzieży, rabunku lub przywłaszczenia bądź popełnia akty 

wandalizmu skierowane przeciwko dobrom kulturalnym objętym 
ochroną na mocy Konwencji.
W tym samym rozdziale zostały zawarte również zasady indywidu-

alnej odpowiedzialności karnej za wykroczenia przeciwko postanowie-
niom Konwencji i II Protokołu. O ile państwo samo nie ukarze sprawcy, 

7 Second protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of a Cultural 
Property in the Event of Armed Confl ict. The Hague, 26 March 1999.
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to na mocy art. 18 ma obowiązek przeprowadzenia procedury ekstra-
dycji obwinionego. Jako że sankcje muszą mieć umocowanie prawne, 
przez postanowienia II Protokołu nakładają na poszczególne państwa 
obowiązek dostosowania Kodeksu karnego do przepisów II Protokołu 
do konwencji haskiej.

Zrodzić się może pytanie o możliwości realizacji tych postanowień. 
Skoro wcześniejsze zasady były nierespektowane, to należy zadać pyta-
nie o instrumenty ustanowione w nowym porządku prawnym. Zagadnie-
nia te reguluje także rozdział VI omawianego dokumentu. Wprowadza 
się tam dwa organy odpowiadające za ich wykonanie. Pierwszym jest 
Zgromadzenie Stron, drugim zaś Komitet Ochrony Dóbr Kulturalnych 
w Razie Konfl iktu Zbrojnego. Składać się on będzie z przedstawicieli 
12 państw – stron wybieranych przez Zgromadzenie na okres 4 lat. Po-
siadać będzie rozliczne funkcje, a za najważniejsze uznać należy:
 określenie wytycznych wprowadzających w życie Protokół;
 przyznawanie, zawieszanie i cofanie statusu ochrony wzmocnionej;
 nadzorowanie stosowania przepisów II Protokołu; 
 decydowanie o wykorzystaniu funduszu Komitetu.

Aktywne uczestnictwo delegatów polskich w pracach nad II Protoko-
łem Konwencji zostało zakończone w Hadze w dniu 26 marca 1999 roku, 
podpisaniem dokumentu końcowego. Tym samym Polska, jako sygnata-
riusz konwencji haskiej z 1954 roku, stała się również stroną w przypad-
ku II Protokołu. Jednak na jego ratyfi kację trzeba było czekać do roku 
2011. Dnia 23 września 2011 roku weszła w życie Ustawa z dnia 21 lipca 
2011 r. o ratyfi kacji Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie dóbr 
kultury w razie konfl iktu zbrojnego podpisanej w Hadze dnia 14 maja 
1954, sporządzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 roku8. 

Pomimo braku umocowania prawnego w postaci ratyfi kacji II Pro-
tokołu, niemal natychmiast po jego podpisaniu odpowiedzialne instytu-
cje podejmowały działania zmierzające do opracowania procedur zgod-
nych z nowym dokumentem. Jednym z pierwszych działań była Decyzja 
nr 250/MON z 4 sierpnia 2005 roku, przygotowana przez Departament 
Wychowania i Promocji Obronności9. 

Składa się ona z trzech podstawowych elementów: 

8 Dz.U. 2011 Nr 187 poz. 1114.
9 Decyzja Nr 250/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2005 r. w spra-
wie przestrzegania zasad obrony dóbr kultury w działalności Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej; Dz. Urz. MON 2005 Nr 15 poz. 135. 
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 części o charakterze ogólnym,
 instrukcji w sprawie zasad ochrony dóbr kultury w działaniach Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 dwóch załączników

– zakres tematyki obowiązującej w procesie szkolenia resortu obrony
– protokół monitorowania dziedzictwa kulturowego w formie wzoru 

formularza ankietowego.
Część ogólna odnosi się do aktów prawnych, które stały się podsta-

wą tej Decyzji. W zakresie prawa międzynarodowego są to konwencja 
haska z 1954 roku oraz II Protokół Konwencji z 1999 roku. Na gruncie 
prawa krajowego jest nią Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami, podpisana przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego10. 
Opracowana przez Departament Wychowania i Promocji Obronności 
Decyzja stanowi wykonanie zadań, jakie na resort obrony nałożył ów-
czesny minister kultury i sztuki. W dokumencie MON zostały dokładnie 
określone kompetencje podległych służb. Poszczególne zadania zosta-
ły powierzone następującym instytucjom: szefowi Sztabu Generalnego 
WP, dowódcy rodzajów sił zbrojnych, komendantom-rektorom akade-
mii wojskowych i szkół ofi cerskich, komendantom ośrodków szkolenia, 
dyrektorowi Departamentu Wychowania i Obronności oraz dyrektoro-
wi Departamentu Infrastruktury. Ważnym zadaniem, które zostało na-
łożone na podsekretarza stanu do spraw społecznych, była współpraca 
z międzynarodowymi instytucjami cywilnymi: UNESCO, Międzynaro-
dowa Radą Zabytków i Obiektów Kultury ICOMOS i Międzynarodową 
Radą Muzeów ICOM. Został on zobligowany również do współpracy 
z równorzędnymi partnerami z poszczególnych państw członkowskich 
NATO. Na gruncie krajowym jego partnerami są wszystkie szczeble ad-
ministracji państwowej i samorządowej. 

W części II, czyli Instrukcji w sprawie zasad ochrony dóbr kultury 
w działaniach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej znalazły się rów-
nież zadania dla poszczególnych rodzajów sił zbrojnych – wojsk lądo-
wych, lotnictwa i marynarki wojennej. Znakiem czasu jest część III In-
strukcji, która zawiera wytyczne do stosowania podczas pełnienia misji 
przez jednostki Wojska Polskiego w międzynarodowych siłach zbroj-
nych poza granicami kraju. 

10 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. 
2003 Nr 162 poz. 1568.
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W celu odpowiedniej realizacji tych przedsięwzięć, należało zadbać 
o właściwą wiedzę osób odpowiedzialnych za ich wdrożenie. Dlatego 
też w omawianej tutaj Decyzji, znalazł się załącznik, w którym został 
nakreślony zakres tematyczny procesu szkolenia – Zakres tematyki obo-
wiązującej w procesie szkolenia żołnierzy zawodowej służby wojskowej 
oraz pracowników resortu obrony narodowej. Jest to jedynie zakres pro-
gramu szkolenia, ale zaopatrzony również w podstawową wiedzę w za-
kresie literatury przedmiotu11.

Dynamika przemian zachodzących w polityce międzynarodowej 
wymusiła na władzach Rzeczypospolitej Polskiej dostosowanie prze-
pisów wewnętrznych do zmieniającej się sytuacji. Bez wątpienia istot-
nym czynnikiem było ratyfi kowanie przez Polskę w 2011 roku II Pro-
tokołu konwencji haskiej, ale także zmiany wynikające z reorganizacji 
Polskich Sił Zbrojnych. Ponadto jednostki Wojska Polskiego coraz czę-
ściej uczestniczyły w misjach poza granicami Polski i to niejednokrot-
nie na terytoriach o znaczącej wartości historycznej w wymiarze ogól-
noświatowym. Dla przykładu można tutaj przywołać misję w Iraku12. 
Mając na uwadze wszystkie powyższe względy, minister obrony narodo-
wej Tomasz Siemoniak wiosną 2014 roku podpisał, przygotowaną przez 
Departament Wychowania i Promocji Obronności, nową decyzję w tej 
 sprawie13. 

Już wstępna lektura tego dokumentu pokazuje dość istotną zmianę 
w stosunku do poprzedniej Decyzji Nr 250 z 2005 roku. W samym tytule 
tego wcześniejszego dokumentu znajduje się określenie „dobra kultury”. 
Natomiast w tytule nowego dokumentu zostało użyte sformułowanie 
„dóbr kulturalnych”. Ta z pozoru drobna różnica znaczeniowa zawie-
ra w sobie istotną zmianę jakościową, bowiem użycie tej nowej formu-
ły stanowi przede wszystkim o zgodności dokumentu z duchem i istotą 
II Protokołu. To pociąga za sobą również znaczne powiększenie obszaru 
znaczeniowego, co z kolei wiąże się z poszerzeniem sfery działania na 
tzw. polu walki.

11 A. Kotecki, Dokument MON w sprawie ochrony dóbr kultury, „Przegląd Morski” 
2006, r. 71, z. 4, s. 43−50.
12 Polski Kontyngent Wojskowy w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Północno-
atlantyckiego w Republice Iraku − Multinational Division Central-South (2003–2008), 
Military Advisory Liaison Team (2008–2011).
13 Decyzja Nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie 
zasad ochrony dóbr kulturalnych w resorcie obrony narodowej; Dz. Urz. MON 2014 
poz. 83.
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Pozostałe zagadnienia odnoszące się do zadań poszczególnych pio-
nów są takie same, choć zostały inaczej rozdzielone. Oczywiście głów-
nym koordynatorem jest nadal Sztab Generalny, który sprawuje bez-
pośredni nadzór nad poszczególnymi szczeblami dowodzenia. Z kolei 
odpowiednio Dowódca Generalny Sił Zbrojnych i Dowódca Operacyj-
ny Rodzajów Sił Zbrojnych, w ramach swoich kompetencji, są odpo-
wiedzialni za przygotowanie właściwych dokumentów. Oddzielna rola 
przypada w udziale Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojsko-
wej, który ma zapewnić przestrzeganie norm i zapobiegać wszelkim nie-
legalnym działaniom w omawianym zakresie. Powtórzony został rów-
nież obowiązek szkolenia kadr wojskowych w zakresie tej tematyki na 
wszystkich poziomach – od akademii wojskowych, przez szkoły kształ-
cące ofi cerów, po ośrodki i centra szkoleniowe. Dokumentem wyko-
nawczym są Wytyczne Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych 
z 2015 roku14. O charakterze dokumentu świadczy jego punkt pierwszy: 
„Wytyczne mają zastosowanie podczas szkolenia, ćwiczeń wojskowych 
i działań realizowanych w Dowództwie Generalnym RSZ i jednostkach 
podporządkowanych, mających na celu przygotowanie podległych żoł-
nierzy do udziału w konfl ikcie zbrojnym, międzynarodowych opera-
cjach pokojowych i sojuszniczych poza granicami państwa, w akcjach 
zapobiegania i zwalczania terroryzmu, podczas katastrof i klęsk żywio-
łowych oraz akcjach zwalczania ich skutków”.

W dalszej części tego dokumentu znalazły się szczegółowe zapisy 
normujące tego typu działania. Dla przybliżenia kadrze wojskowej tych 
zagadnień, na wstępie autor dokumentu wyjaśnia znaczenie podstawo-
wych terminów wchodzących w zakres tej tematyki. Wśród nich zna-
lazły się defi nicje pojęć: dobro kultury, znak rozpoznawczy − błękitna 
tarcza, ochrona ogólna i specjalna oraz wzmocniona, represalia (środki 
odwetowe), rekwizycje czy Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Kolejne postanowienia, zawarte w wytycznych, stanowią szczegółową 
informację np. na temat współdziałania między instytucjami cywilnymi 
powołanymi do ochrony dziedzictwa kulturalnego z jednostkami – insty-
tucjami wojskowymi. Bardzo ważnym elementem wytycznych są zasa-
dy, jakimi powinni kierować się dowódcy wszystkich szczebli operacyj-

14 Wytyczne Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w sprawie przestrzega-
nia zasad ochrony dóbr kulturalnych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbroj-
nych i podległych strukturach organizacyjnych – do R-zu nr 26 Dowódcy Generalnego 
RSZ z dn. 22.01.2015.
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nych w momencie wypracowywania rozkazów bojowych dla podległych 
jednostek. Oddzielnym zagadnieniem, które zostało uwzględnione, jest 
odpowiednie przygotowanie kadr do udziału w misjach zagranicznych. 
Został temu poświęcony cały rozdział III: W zakresie ochrony dóbr kul-
turalnych w procesie przygotowania personelu Dowództwa Generalne-
go RSZ i podległych struktur organizacyjnych do działań poza granica-
mi państwa. 

Na każdym państwie, które ratyfi kowało poszczególne dokumenty 
wchodzące w skład MPHKZ, spoczywają dwa podstawowe obowiązki:
 upowszechniania znajomości konwencji i protokołów15, 
 obowiązek szkolenia kadr wojskowych i stosownego formułowania 

obowiązków dowódców w zakresie upowszechniania prawa wojen-
nego.
Przepisy prawa międzynarodowego, z uwagi na ich znaczenie, znala-

zły swoje umocowanie prawne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wynikające z ratyfi kowanych przez Polskę dokumentów przepisy znala-
zły również swoje odzwierciedlenie w Kodeksie karnym z 1977 roku16.

Jako podsumowanie tych rozważań warto jeszcze wskazać na pod-
stawowe reguły walki, jakie obowiązują żołnierzy Wojska Polskiego 

15 Odnośny artykuł ma następujące brzmienie: „Wysokie Umawiające się Strony zo-
bowiązują się do jak najszybszego upowszechnienia w swoich krajach w czasie poko-
ju i w czasie konfl iktu zbrojnego Konwencji oraz niniejszego protokołu, a zwłaszcza 
włączeniu ich do programów szkolenia wojskowego i do zachęcania do ich studiowa-
nia ludności cywilnej, tak aby te dokumenty były znane siłom zbrojnym i ludności cy-
wilnej”. Protokoły dodatkowe do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r. dotyczą 
ochrony ofi ar międzynarodowych konfl iktów zbrojnych (Protokół I) oraz ochrony ofi ar 
międzynarodowych konfl iktów zbrojnych (Protokół II) sporządzony w Genewie dnia 
8 czerwca 1977 r., art. 83. Za: Dz.U. 1992 Nr 4 poz. 175.
16 Kodeks karny, Rozdział XVI Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz 
przestępstwa wojenne, art. 117−126. A oto brzmienie tych odnoszących się do ochrony 
dóbr kulturalnych:

– Art. 125 par. 1. Kto na obszarze okupowanym, zajętym lub na którym toczą się 
działania zbrojne, naruszające prawo międzynarodowe, niszczy, uszkadza lub 
zabiera dobro kultury, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

– Par. 2 Jeżeli czyn dotyczy dobra mającego szczególne znaczenie dla kultury, 
sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

– Art. 1126 par. 2. Tej samej karze [do lat 3] podlega, kto w czasie działań zbroj-
nych używa niezgodnie prawem międzynarodowym znaku ochronnego dla dóbr 
kultury [Błękitna tarcza] lub innego znaku chronionego przez prawa międzyna-
rodowe albo posługuje się fl agą państwową lub odznaką wojskową nieprzyjacie-
la, państwa neutralnego albo organizacji lub komisji międzynarodowej. 
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wszystkich szczebli. W odniesieniu do dóbr kultury została wypracowa-
na reguła, według której nie wolno atakować pewnych dóbr i budynków, 
chyba że zostanie wydany osobny rozkaz. Wytyczne, jako budowle pod-
legające ochronie, wskazują na świątynie, muzea, biblioteki itp. obiekty. 
Ochroną objęte są również osoby, które sprawują nad nimi bezpośrednią 
opiekę. 

Wszystkie przedstawione działania społeczności międzynarodowej 
miały jeden cel – zachowanie dziedzictwa kulturowego wszystkich ludzi 
bez względu na szerokość geografi czną, pod jaką przyszło im żyć. Każ-
da grupa społeczna ma prawo do własnej tożsamości kulturalnej. Jednak 
wojna na Ukrainie, której jesteśmy nie tylko obserwatorami, jako pań-
stwo przyfrontowe, zaangażowane np. w pomoc humanitarną, wskazu-
je po raz kolejny na potrzebę przypomnienia tego zagadnienia. Jesteśmy 
zmuszeni ponownie sięgnąć po zbiór Międzynarodowego Prawa Huma-
nitarnego Konfl iktów Zbrojnych. O pomoc wołają muzealnicy i konser-
watorzy zabytków na Ukrainie. Zagrożony jest tak bliski wielu Polakom 
Lwów. Środowisko muzealników i konserwatorów w Polsce, w odpo-
wiedzi na te apele, organizuje zbiórkę niezbędnych materiałów chronią-
cych zabytki. Z tego też względu należy przypomnieć, że społeczność 
międzynarodowa dysponuje całym arsenałem aktów prawnych. Należy 
również żywić nadzieję, że ta brutalna wojna nie położy kresu istnie-
niu cennych zabytków Ukrainy, bo przecież oprócz Lwowa jest jeszcze 
wiele innych wyjątkowych obiektów. Wystarczy tu wspomnieć choćby 
o sięgającej swoimi korzeniami XI wieku Ławrze Peczorskiej w Kijo-
wie.

* * *

Dobrym uzupełnieniem przypomnienia II Protokołu Konwencji 
o ochronie dóbr kultury, jest zestawienie bibliografi czne opracowań, któ-
re zostały poświęcone tym zagadnieniom. Poniższy wykaz jest jedynie 
wyborem prac i niewątpliwie nie wyczerpuje całości tej problematyki. 
Zresztą nie taki był zamiar autora. Kolejnym ograniczeniem, co do za-
kresu tej bibliografi i, jest język publikacji. Zostały w niej zebrane jedynie 
prace opublikowane w języku polskim, ale również wydawnictwa lub ar-
tykuły autorów zagranicznych tłumaczone na język polski. W pierwszej 
części znalazły się akty prawne, czyli zarówno ratyfi kowane przez pań-
stwo polskie akty prawa międzynarodowego, jak również akty krajowe, 
które z nich wynikają. Kolejna, najobszerniejsza część to oczywiście li-
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teratura przedmiotu. W ostatniej części zostały zaprezentowane cztery 
istotne, z punktu widzenia obecnej sytuacji, materiały. Można je potrak-
tować z jednej strony jako signum temporis, z drugiej jako praktyczny 
wyraz działań w zakresie zaprezentowanych przepisów prawa. Są to dwa 
przykładowe opracowania gminnych planów ochrony dóbr kulturalnych. 
Kolejne dwa są najbardziej wymownymi tekstami: to apele władz Lwo-
wa o pomoc w pozyskaniu materiałów niezbędnych do zabezpieczenia 
zabytków. Oba zostały opublikowane w polskiej prasie codziennej. Po-
niższe zestawienie ma wszystkim zainteresowanym tym zagadnieniem 
dopomóc w poznaniu omawianej problematyki. Może również stanowić 
materiał wyjściowy dla osób odpowiedzialnych za ochronę zabytków 
i przypomnienie przepisów oraz obowiązujących zasad. 
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Do Not Kill Cultural Property! Second Additional 
Protocol to the Convention for the Protection of 
Cultural Property in the Event of Armed Confl ict

Keywords
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plementing legislation, prevention and training

Abstract
World War II brought many tragic events. The greatest tragedy, of course, was the death 
of millions of people, civilians and soldiers. Industries were ruined and cities got de-
stroyed. Among those losses, cultural property suff ered an equally tragic fate. Histori-
cal monuments were destroyed − castles, palaces, tenement houses, religious buildings. 
Often historical movable objects − library and archive collections, works of art from 
galleries and museums − got lost along with them, and those that did not get lost were 
looted. This state of aff airs gave rise to the convening of an international conference in 
The Hague in 1954, culminating in the signing of the Convention for the Protection of 
Cultural Property. It seemed that the established and enforced international laws were 
suffi  cient safeguards for cultural heritage for the duration of a war. Unfortunately, the 
events of the 1990s in the former Yugoslavia proved those views wrong. After the end of 
the hostilities, the decision was made to verify those issues. To this end, the Second Ad-
ditional Protocol to the Convention for the Protection of Cultural Property was signed in 
The Hague on 26 March 1999. Poland also contributed to the work on both documents.

Tötet kein Kulturgut! Zweites Zusatzprotokoll zum 
Übereinkommen zum Schutz von Kulturgut bei 
bewaff neten Konfl ikten

Schlüsselwörter
Haager Konvention von 1954, Schutz von Kulturgütern, internationales Recht, 
Durchführungsvorschriften, Prävention und Ausbildung

Zusammenfassung
Der Zweite Weltkrieg brachte viele tragische Ereignisse mit sich. Das größte Drama 
war natürlich der Tod von Millionen von Menschen, Zivilisten und Militärs. In Schutte 
auch die Industrie ging zugrunde und die Städte wurden zerstört. Neben diesen Verlus-
ten erlitten auch die kulturellen Einrichtungen ein tragisches Schicksal. Unbewegliche 
Denkmäler − Burgen, Schlösser, Mietshäuser, religiöse Gebäude − wurden zerstört. Oft 
verschwanden mit ihnen auch bewegliche historische Gegenstände − Bibliotheks- und 
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Archivbestände, Kunstwerke aus Galerien und Museen – und wenn sie nicht verschwan-
den, wurden sie geplündert. Diese Situation war Anlass für die Einberufung einer inter-
nationalen Konferenz in Den Haag im Jahr 1954, die mit der Unterzeichnung des Über-
einkommens zum Schutz von Kulturgütern endete. Es schien, dass die internationalen 
Gesetze, die eingeführt und durchgesetzt worden waren, für die Dauer des Krieges ei-
nen ausreichenden Schutz des kulturellen Erbes darstellten. Leider haben die Ereignisse 
der 1990er Jahre 20. Jahrhundert im ehemaligen Jugoslawien diese Ansichten negativ 
beeinfl usst. Nach dem Ende der Feindseligkeiten wurde beschlossen, diese Fragen zu 
überprüfen. Zu diesem Zweck wurde am 26. März 1999 in Den Haag das zweite Zusatz-
protokoll zum Übereinkommen zum Schutz von Kulturgut unterzeichnet. Auch Polen 
hat sich an der Ausarbeitung beider Dokumente beteiligt.

Не губите культурные ценности! Второй 
дополнительный протокол к Конвенции о защите 
культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта

Ключевые слова
гаагская конвенция 1954 года, защита культурных ценностей, междуна-
родное право, исполнительные акты, профилактика и обучение

Резюме
Вторая мировая война спровоцировала множество трагических событий. Самым 
большим горем, несомненно, стала гибель миллионов людей, гражданских и воен-
ных. Промышленность также пришла в упадок, а города были опустошены. Сре-
ди этих потерь не менее трагическая судьба постигла и предметы культуры. Раз-
рушению подверглись недвижимые памятники – замки, дворцы, доходные дома, 
культовые сооружения. Зачастую вместе с ними исчезали и движимые предметы 
– библиотечные и архивные фонды, произведения искусства из галерей и музеев, 
а если они и не исчезали, то становились объектом грабежа. Такое положение дел 
стало поводом для созыва в 1954 году международной конференции в Гааге, в ре-
зультате которой была подписана Конвенция о защите культурных ценностей. Ка-
залось, что принятое международное законодательство станет достаточной гаран-
тией сохранения культурного наследия во время войны. К сожалению, события, 
произошедшие в бывшей Югославии в 90-е годы 20 века, доказали обратное. По 
завершении военных действий было принято решение о пересмотре этих упомя-
нутых документов. С этой целью 26 марта 1999 года в Гааге был подписан Второй 
дополнительный протокол к Конвенции о защите культурных ценностей. Польша 
также внесла свой вклад в работу над этими документами.


