
Warszawa, dnia 4 marca 2022 r. 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

W związku trwającym międzynarodowym, rosyjsko-ukraińskim konfliktem zbrojnym, 

w imieniu Ogólnopolskiej Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa 

Humanitarnego (działającej przy Zarządzie Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża) oraz 

Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy, wychodzimy do Państwa z inicjatywą wsparcia 

przekazu medialnego naszą wiedzą specjalistyczną i doświadczeniem w zakresie prawa 

międzynarodowego, w szczególności prawa przeciwwojennego, międzynarodowego prawa 

humanitarnego oraz zasad i norm regulujących poszanowanie i ochronę dóbr kulturalnych 

w sytuacjach nadzwyczajnych i konfliktach zbrojnych. 

Jednym z celów działania Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom 

ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu 

bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Dla osiągnięcia tego celu PCK 

upowszechnia znajomość międzynarodowego prawa humanitarnego i współpracuje 

z władzami publicznymi w trosce o zapewnienie jego poszanowania. Rola PCK jest w tym 

zakresie wyjątkowa – jest to jedyna organizacja humanitarna w Polsce, dla której 

upowszechnianie wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym, zarówno w środowisku 

wojskowym, jak i cywilnym, stanowi jeden z podstawowych obowiązków, realizowany 

wspólnie przez pracowników i wolontariuszy. 

Szczególnym forum współpracy we wspomnianym zakresie jest działająca przy Zarządzie 

Głównym PCK Komisja ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. 

W jej skład wchodzą przedstawiciele uczelni cywilnych i wojskowych, będący specjalistami 

w dziedzinie międzynarodowego prawa humanitarnego i dziedzinach pokrewnych, 

przedstawiciele resortów: obrony narodowej, spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych, 

zdrowia, kultury, edukacji narodowej oraz Państwowej Straży Pożarnej, a także pracownicy 

i wolontariusze PCK. 

Misją Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy jest szeroko rozumiane działanie na rzecz 

ochrony dziedzictwa kulturowego zagrożonego konfliktami zbrojnymi oraz sytuacjami 



kryzysowymi i katastrofami naturalnymi. Błękitna Tarcza określana jest często jako 

odpowiednik Czerwonego Krzyża dla ochrony dziedzictwa kultury. Oprócz ochrony 

zagrożonego dziedzictwa kulturowego, celem Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy jest 

promowanie i działanie na rzecz implementacji zapisów Konwencji o ochronie dóbr 

kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego z 14 maja z 1954 r. i jej dwóch Protokołów, 

podnoszenie  świadomości wagi ochrony dziedzictwa kulturowego w sytuacjach 

kryzysowych, organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji dla szerokiego grona 

odbiorców, w tym specjalistów z instytucji kultury, żołnierzy  z Sił Zbrojnych i innych służb 

mundurowych, a także studentów i  młodzieży. Ważnym zadaniem jest także przygotowanie 

ekspertów w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego do realizacji zadań w ramach misji 

wojskowych i cywilnych oraz prowadzenie punktów kontaktowo-informacyjnych Błękitnej 

Tarczy.  

Członkowie obu instytucji – Komisji i Komitetu – wyrażają gotowość do współpracy 

z Państwem w zakresie m.in. oceny międzynarodowoprawnej sytuacji na terytorium Ukrainy, 

wydawania opinii eksperckich, formułowania komentarzy oraz odpowiedzi na Państwa 

pytania dotyczące konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i związanych z nim zdarzeń. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

dr hab. Marcin Marcinko      Krzysztof Sałaciński 

Przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji    Prezes Polskiego Komitetu  

ds. Upowszechniania Międzynarodowego    Błękitnej Tarczy 

Prawa Humanitarnego  

  

  


