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REALIZACJA ZADAŃ  
W ZAKRESIE OCHRONY DÓBR KULTURY  
W SIŁACH ZBROJNYCH RP

ABSTRAKT
 

Celem artykułu jest przybliżenie kwestii ochrony dóbr kultury jako jednego z podstawowych prob-
lemów bezpieczeństwa kulturowego oraz przedstawienie podejmowanych działań w tym zakresie. 
Praca rozpoczyna się od rozważania wstępnego, w którym zostaje wyjaśnione zainteresowanie wy-
mienionym obszarem w kontekście konfliktów zbrojnych. Następnie autorka, opierając się na prze-
pisach międzynarodowego prawa humanitarnego, a zwłaszcza Konwencji Haskiej, wymienia główne 
założenia prawne, a także wskazuje na działania Ministerstwa Obrony Narodowej oraz praktyczne 
ćwiczenia wojskowe w zakresie ochrony dóbr kultury. W artykule omówiono również kwestię współ-
pracy cywilno-wojskowej w tym obszarze.
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WSTĘP
W obliczu współczesnych wyzwań i zagrożeń zarówno w obszarze szeroko pojmowanego bezpie-

czeństwa, jak i jednej z jego kategorii – bezpieczeństwa kulturowego, konieczna jest solidarność 
międzynarodowa. Opierając się na nadrzędnych wartościach prawa humanitarnego, należy zauważyć, 
że jej głównym założeniem powinna być konstruktywna zgodność poglądów oraz działań podmiotów 
bezpieczeństwa w celu zapewnienia pokoju i stabilności w sferze bezpieczeństwa między naroda-
mi1. W zakresie przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego szczególne miejsce zajmują 
przepisy dotyczące ochrony dóbr kultury, któremu to zagadnieniu zostanie poświęcona dalsza część 
rozważań.

Ochrona dóbr kultury, zwłaszcza w czasie konfliktu, jest bardzo istotną kwestią w międzynarodo-
wym prawie konfliktów zbrojnych. Wiąże się to z jednej strony z istotą i świadomością podstawowych 
wartości ludzkich, a z drugiej strony z interesem narodowym poszczególnych państw. Szkody wyrządzo-
ne dobrom kultury, które ponosi dany naród, wpływają niekorzystnie na dziedzictwo kulturowe całego 
świata. Zatem właściwa ochrona, zabezpieczenie przed zdewastowaniem bądź całkowitą utratą spowo-
dowaną konfliktem zbrojnym jest jednym z podstawowych obowiązków państw. W artykule 5 Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej czytamy, że: Rzeczpospolita Polska […] strzeże dziedzictwa narodowego 
oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju2. Co więcej, w Ustawie 
z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury, art. 1 (Dz. U. 1962 Nr 10 poz. 48) czytamy: Ponadto dobra 
kultury są bogactwem narodowym i powinny być chronione przez wszystkich obywateli3. Oczywiste jest 
to, że przyczyną zniszczenia dóbr kultury mogą być również klęski żywiołowe.

Historia dowodzi, że każdej epoce ludzkość ponosiła straty w dorobku kulturowym wszystkich 
narodów odniesione w czasie konfliktów zbrojnych. Grabieże czy niszczenie dóbr kultury kiedyś 
były nieodłącznym elementem wojny, a co istotne współcześnie mamy z nimi również do czynienia. 
Na przestrzeni dziejów zaczęły rozwijać się nowatorskie poglądy na wojnę oraz jej rolę w zamierzo-
nym niszczeniu dziedzictwa kulturowego narodów4.

Przykładów takiego postrzegania wojny można wskazać bardzo dużo już w epoce starożytnej. 
W tym okresie żadne zasady nie były w stanie powstrzymać sił zbrojnych przed zniszczeniem lub kon-
fiskatą dóbr wroga. Zdobycie łupu było zasadniczym celem wojny oraz nieuniknioną konsekwencją. 
Grecki historyk Polibiusz (200–118 p.n.e.) napisał: Prawo wojenne obliguje zwycięzcę do rujnowania, 
niszczenia fortów wojskowych, urządzeń, miast, ludzi, statków i innych rzeczy należących do wroga po 
to, aby zachwiać jego potencjałem i tym samym zdominować go swoim i czerpać z tego korzyści. Ogra-
niczenie się jednak tylko do łupienia i niszczenia świątyń, pomników i innych obiektów sakralnych jest 
aktem człowieka szalonego5.

Rzymski filozof oraz dowódca wojskowy Cyceron (106–43 p.n.e.) należał do zwolenników woj-
ny. Za wszelką cenę próbował złączyć jej cele i zasady z prawem. Wyznawał regułę umiarkowania 

1 Współczesne dylematy bezpieczeństwa. Teoria i praktyka, J. Pięta, B. Purski (red.), Warszawa 2009, s. 234–236. 
2  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 5 (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483). 
3  Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury, art. 1 (Dz.U. 1962 nr 10 poz. 48). 
4  P. Żarkowski, Prawo humanitarne a konflikt zbrojny. Wybrane aspekty ochrony osób i dóbr kultury, Siedlce 2013, s. 56–57. 
5  D. Drewniacki, Międzynarodowa ochrona dóbr kultury w razie konfliktów zbrojnych. Materiały i komentarze, Warszawa 2000, s. 25; M. T. Cycero, Actionis in C. Verrem se-
cundae liber quartus; De officiis ad Marcum filium, I (11, 24) oraz III (6); De republica, III (23 oraz 35), cytowane za S. E. Nahlik, Des crimes contre les biens culturels, „Annuaire 
de l’Association des auditeurs et anciens auditeurs de l’Acadcamie de dront international de La Haye”, 1959, vol. 29, s. 14.
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w przypadku grabieży. Był zdania, że nie powinno się rabować dóbr kultury dla swoich prywatnych 
celów, tylko w interesie swojego państwa6.

Podobnie pod tym względem było w średniowieczu – dewastacji ulegały kościoły, zamki, miasta 
i wioski. Z pewnością większość z tych zabytkowych obiektów mogłaby istnieć po dzień dzisiejszy 
właśnie jako dziedzictwo kulturowe.

Zainteresowanie ochroną dóbr kultury pojawiło się dopiero w renesansie. Uważany za autorytet 
z zakresu prawa międzynarodowego szwajcarski filozof, dyplomata i prawnik Emmerich de Vattel 
(1714–1767) w swoim słynnym dziele napisał, że z jakiejkolwiek przyczyny kraj został zniszczony to bu-
dynki, które nie tworzą potęgi wroga takie, jak świątynie, grobowce, czy budynki publiczne, gmachy 
niezwykłej piękności powinny być oszczędzone7.

Kończąc krótki zarys historyczny, warto jeszcze nawiązać do rewolucji francuskiej, w trakcie któ-
rej grabiono zwłaszcza obiekty nauki oraz sztuki. Nastąpił zatem powrót do wcześniejszych tradycji 
z XVI–XVIII w. Tłumaczono to w ten sposób, że Francja ze względu na rewolucję, której dokonała, jest 
centrum cywilizacji. W traktacie podpisanym przez Napoleona Bonaparte z książętami włoskimi było 
jasno zaznaczone, że rekompensaty wojenne mają być wypłacone po części w monecie, a po części 
w dziełach sztuki. Podobne sytuacje nie zdarzały się często.

Tak zwana „konieczność wojenna” to nie jedyny powód niszczenia dóbr kultury. Obecnie spoty-
kamy się z działaniami, które mają na celu zniszczenie tradycji i śladów przeszłości, stanowiących 
często świadectwo odrębności społeczeństw, narodów oraz grup etnicznych i religijnych. Ewolucji 
mającej wpływ na skalę zniszczeń uległy środki walki oraz broń. Ponadto bardzo duży wpływ na wy-
miar zniszczeń ma coraz bardziej totalny wymiar konfliktów zbrojnych lub wojen.

OCHRONA DÓBR KULTURY W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA
Konsekwencje prowadzonych działań wojennych uświadomiły ludzkości potrzebę rozpoczęcia 

ochrony dziedzictwa kulturowego. Prawo zwyczajowe, które miało za zadanie chronić poszczególne 
obiekty lub rejony, nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Stąd też nastąpiła konieczność podjęcia 
prac regulujących tę sferę działań. Normy prawne poświęcone ochronie dóbr kultury nie są przed-
miotem niniejszej pracy. W związku z tym zostaną przedstawione najważniejsze kodyfikacje między-
narodowego prawa konfliktów zbrojnych oraz wybrane regulacje w prawie polskim.

Przełomowym momentem w kwestii ochrony dóbr kultury okazała się konferencja haska8.  Aktem 
końcowym konferencji była Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego oraz 
regulamin wykonawczy i protokół podpisany 14 maja 1954 r. przez 37 państw. Zostały uchwalone rów-
nież trzy rezolucje. Główną ideą konwencji jest to, że wskazuje na konieczność podjęcia działań przez 
organy państwowe w zakresie ochrony dóbr kultury jeszcze w czasie pokoju. Jak wskazuje ppłk  Ryszard 
Bzinkowski: Jedną z podstawowych spraw jest obowiązek wprowadzania do regulaminów, instrukcji 
i zarządzeń własnych wojsk takich postanowień, które umożliwią im przestrzeganie Konwencji pod-
czas działań zbrojnych, szkolenie personelu wojskowego i cywilnego w zakresie jej postanowień oraz 
wpajanie żołnierzom szacunku dla dziedzictwa kulturalnego każdego narodu9. Aby stworzyć warunki 

6  D. Drewniacki, Międzynarodowa ochrona dóbr…, dz. cyt.; J.-P. Brisson, Problemes de la Gurre à Rome, Paris 1969, s. 174–175. 
7  D. Drewniacki, Międzynarodowa ochrona dóbr…, dz. cyt., s. 26; E. de Vattel, The Law of Nations or the Principles of Natural Law, applied to the Conduct and to the Affairs 
of Nations and of Sovereigns, Vol. 3, Chapter IX, Washington 1916, s. 293, para 168 (reprint publikacji z 1758 r.). 
8  R. Bzinkowski, P. Żarkowski, Podręcznik do nauki prawa wojennego w siłach zbrojnych, Warszawa 2006, s. 155–171. 
9  R. Bzinkowski, Ochrona dóbr kultury w Rzeczypospolitej Polskiej i jej siłach zbrojnych [w:] D. Drewniacki, Międzynarodowa ochrona dóbr…, dz. cyt., s. 11–12. 
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do skutecznej realizacji ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego, konwencja przewidzia-
ła powołanie specjalnej komórki organizacyjnej w siłach zbrojnych, która ma mieć na celu współpracę 
z władzami cywilnymi.

Konwencja Haska, w artykule 1, jako pierwsza definiuje termin „dobra kulturalne” bez względu na 
pochodzenie oraz właściciela:

a) dobra ruchome lub nieruchome, które posiadają wielką wagę dla dziedzictwa kulturalnego na-
rodu, na przykład zabytki architektury, sztuki lub historii, zarówno religijne, jak i świeckie; stanowi-
ska archeologiczne; zespoły budowlane posiadające jako takie znaczenie historyczne lub artystyczne; 
dzieła sztuki, rękopisy, książki i inne przedmioty o znaczeniu artystycznym, historycznym lub arche-
ologicznym, jak również zbiory naukowe i poważne zbiory książek, archiwaliów lub reprodukcji wyżej 
określonych dóbr;

b) gmachy, których zasadniczym i stosowanym w praktyce przeznaczeniem jest przechowywanie 
lub wystawianie dóbr kulturalnych ruchomych, określonych pod lit. a), na przykład muzea, wielkie bi-
blioteki, składnice archiwalne, jak również schrony mające na celu przechowywanie w razie konfliktu 
zbrojnego, dóbr kulturalnych ruchomych, określonych pod lit. a);

c) ośrodki obejmujące znaczną ilość dóbr kulturalnych określonych pod lit. a) i b), zwane w dalszym 
ciągu „ośrodkami zabytkowymi”10.

Konwencja reguluje wiele istotnych kwestii dotyczących ochrony dóbr kultury. Ważny jest arty-
kuł 2, który wskazuje na opiekę nad ochroną tych dóbr oraz ich poszanowanie. Zaznaczono również, 
że nie mogą być one przedmiotem kradzieży, rabunku oraz aktu wandalizmu. Konwencja wprowadza 
także dwa rodzaje ochrony, tj. ogólną i specjalną11. W tym miejscu należy dodać, że Protokół II z 1999 r. 
wprowadza do kodyfikacji haskich związanych z ochroną dóbr kultury trzeci rodzaj ochrony, czyli 
ochronę wzmocnioną12.

Uchwalenie Konwencji Haskiej bez wątpienia stanowiło przełom w kodyfikacji reguł i norm mię-
dzynarodowej ochrony dóbr kultury. Warto zaznaczyć, że konwencja przyniosła pozytywne rezultaty, 
mimo że w trakcie sześćdziesięciodwuletniego okresu jej obowiązywania wybuchło wiele konfliktów 
zbrojnych. Jednak nie ulega wątpliwości, że obecnie wymaga aktualizacji. Powodów jest co najmniej 
kilka, m.in.: postęp technologii wojskowych, zmiana natury konfliktów oraz osiągnięcia w kontroli 
zbrojeń13.

Polska jako czynny uczestnik Konwencji Haskiej uczyniła z niej dokument obowiązujący dla pol-
skiej polityki wewnętrznej, zagranicznej i obronnej. Ratyfikowanie konwencji w 1956 r. wpłynęło na 
uchwalenie w 1962 r. Ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach14. Następstwem jej przyjęcia była 
także decyzja Komitetu Obrony Kraju z 1973 r., która zakładała opracowanie planów zabezpiecze-
nia dóbr kultury. Obecnie, pomijając zapisy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Strategii Bez-
pieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, system bezpieczeństwa kulturowego regulujący kwestie 
ochrony dóbr kultury opiera się na ustawach i aktach prawnych niższego rzędu. Naczelny nadzór nad 
zapewnieniem bezpieczeństwa tym dobrom sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

10  Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z regulaminem wykonawczym do tej konwencji oraz protokół o ochronie dóbr kulturalnych 
w razie konfliktu zbrojnego, podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 roku, Roz. I, Art. 1, Definicja dóbr kultury, (Dz.U. 1957 nr 46 poz. 212, załącznik). 
11  Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych…, dz. cyt., Roz I, Art. 2.
12  M. Gąska, Ochrona dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych i w sytuacjach kryzysowych, <http://www.marek-gaska.org/index.php?option=com_content&view=
article&id=63:wyklady&catid=39:wykady&Itemid=74>, [dostęp: 12.04.2016]. 
13  P. Żarkowski, Prawo humanitarne…, dz. cyt., s. 62–63. 
14  Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury, art. 1 (Dz.U. 1962 nr 10 poz. 48 ).
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Od 2015 r. tę funkcję pełni Piotr Gliński. W jego imieniu funkcję ochrony dóbr kultury pełni Generalny 
Konserwator Zabytków.

Polska zapewniając ochronę dóbr kultury, realizuje ją zarówno na podstawie krajowego, jak i mię-
dzynarodowego prawa humanitarnego. Oprócz wspomnianej konferencji haskiej należy wspomnieć 
o konwencjach w Paryżu z 197015 i 1972 r.16. Jeśli chodzi o regulacje w świetle przepisów prawa pol-
skiego, to nie sposób wymienić wszystkich ustaw, rozporządzeń bądź decyzji. Jednak dla potrzeb 
niniejszych rozważań zostaną przedstawione najważniejsze wytyczne dwóch decyzji ministra obrony 
narodowej.

DZIAŁANIA MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ  
W ZAKRESIE OCHRONY DÓBR KULTURY

Resort obrony narodowej aktywnie uczestniczy w działaniach prowadzonych na rzecz ochrony 
dóbr kultury, a zwłaszcza dziedzictwa militarnego. W tym zakresie zajmuje się głównie konserwacją 
zabytkowych fortyfikacji. Kwestia ta jest ujęta w różnego rodzaju programach edukacyjnych, które są 
realizowane na każdym szczeblu szkolenia wojskowego oraz w jednostkach wojskowych. Przykładów 
tego typu działań można podać co najmniej kilka. Jednym z nich jest wdrożenie w jednostkach woj-
skowych specjalnego programu, który ma na celu zapoznanie żołnierzy z bazą danej jednostki (przy 
uwzględnieniu zabytków kulturowych i militarnych) oraz historią terenu17.

Nadzór nad właściwą organizacją działań w zakresie zapewnienia ochrony obiektów militarnych 
w Wojsku Polskim sprawują dwa departamenty Ministerstwa Obrony Narodowej (MON). Pierwszy to 
Departament Infrastruktury MON, który jest odpowiedzialny za zabezpieczenie, konserwację i utrzy-
manie militarnych obiektów zabytkowych, podlegających pod kierownictwo MON. Za jego pośred-
nictwem koordynację działań w tym obszarze pełni Oddział Analiz i Ochrony Środowiska. Będące 
w użyciu wojska zabytki nieruchome możemy podzielić na:

• obiekty militarne, czyli forty, twierdze, budynki i kompleksy koszarowe itp.
•  obiekty cywilne, które są przystosowane do celów wojskowych, np. dwory, pałace, kościoły, szpi-

tale, ogrody, parki.
Drugim departamentem jest Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON (wcześniej Depar-

tament Wychowania i Promocji Obronności). Przede wszystkim podejmuje działania ukierunkowane 
na kreowanie pozytywnego wizerunku sił zbrojnych i polskich żołnierzy. Głównym jego zadaniem 
w omawianym zakresie jest rozpowszechnianie wiedzy o zabytkach militarnych. Zajmuje się także 
edukacją prawną oraz informowaniem dowódców sił zbrojnych o dozwolonych działaniach w rejo-
nach, gdzie znajdują się obiekty zabytkowe18.

Istotnym posunięciem w kierunku zwiększenia udziału Wojska Polskiego w zakresie ochrony dóbr 
kultury przed zagrożeniami w czasie pokoju i w razie konfliktu zbrojnego było powołanie do życia 

15  Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzona 
w Paryżu dnia 17 listopada 1970 roku, (Dz.U. 1974 nr 20 poz. 106). 
16  Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 roku przez Konferencję Generalną 
Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji, (Dz.U. 1976 nr 32 poz. 190). 
17  R. Bzinkowski, Ochrona zabytków w działaniach resortu obrony narodowej [w:] Ochrona dóbr kultury w czasie pokoju oraz zagrożenia wojennego w działaniach Wojska 
Polskiego, R. Bzinkowski (red.), Warszawa 2006, s. 7–8. 
18  Tamże. 
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specjalistycznych wydziałów w Departamencie Infrastruktury MON oraz Departamencie Społeczno-
-Wychowawczym. Dowodem są m.in. organizowane szkolenia kadry oraz liczne konferencje tema-
tyczne. Z pewnością przyniosły one pozytywne rezultaty edukacyjne, które z kolei mają wpływ na 
poprawę opieki nad dziedzictwem kulturowym naszego kraju19.

Patrząc z perspektywy przeszłości na prawo dotyczące ochrony dóbr kultury w czasie trwania 
konfliktu zbrojnego, należy przyjąć tezę, że przez dłuższy okres było traktowane jedynie jako dyscy-
plina akademicka. Przełom nastąpił po 1989 r., kiedy to zmieniono pogląd na temat roli sił zbrojnych 
w zapewnieniu ochrony dóbr kultury. Zaowocowało to przede wszystkim zmianą sposobu kształcenia 
żołnierzy. Warto dodać, że MON był głównym inicjatorem I Międzynarodowej Konferencji nt. „Ochrona 
dóbr kultury w razie zagrożeń czasu wojny i pokoju”20, zorganizowanej w Polsce w 1996 r. Współorga-
nizatorem było Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz dyrektoriat Planowania Obrony Cywilnej przy Kwa-
terze Głównej NATO. W komunikacie końcowym uczestnicy konferencji jednogłośnie wypowiedzieli 
się za międzynarodową współpracą oraz wymienili się doświadczeniami w sprawie przestrzegania 
postanowień Konwencji Haskiej. Zwrócono także uwagę na konieczność wypracowania innowacyj-
nych instrumentów w celu zwiększenia bezpieczeństwa dziedzictwa kulturowego na wypadek działań 
wojennych.

Prawdziwa intensyfikacja działań w kwestii ochrony dóbr kultury w MON, jak już zasygnalizowa-
no, nastąpiła po 2000 r. Zaczęto organizować profesjonalne kursy i szkolenia w tym zakresie. Od-
biorcami byli głównie dowódcy pododdziałów oraz żołnierze kierowani na misje za granicę. Również 
działalność wydawnicza dotycząca przepisów prawa międzynarodowego uległa znacznemu natężeniu 
oraz zwiększyła się liczba wydawanych materiałów szkoleniowych. Doświadczenia zdobyte w trakcie 
udziału w misjach pokojowych i stabilizacyjnych wskazały na potrzebę modyfikacji uregulowań w si-
łach zbrojnych21.

Pierwszą aktualizacją prawa była Decyzja Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2005 roku 
w sprawie przestrzegania zasad ochrony dóbr kultury w działaniach Sił Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej22. Dotyczyła ona przestrzegania zasad ochrony dóbr kultury w działaniach Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej (Sił Zbrojnych RP) oraz zawierała rozwiązania systemowe dotyczące prze-
strzegania zasad Konwencji Haskiej. Decyzja, ówczesnego ministra obrony narodowej, Jerzego Szmaj-
dzińskiego wypełniła lukę w polskim prawodawstwie wojskowym. Poruszała wiele istotnych kwestii, 
a najważniejsze z nich to: przygotowanie żołnierzy do realizacji zadań bojowych zgodnie z między-
narodowym prawem humanitarnym oraz ochrony zabytków; zadania i kompetencje osób pełniących 
funkcje kierownicze w MON w obszarze przestrzegania zasad ochrony dóbr kultury w czynnościach 
stanów osobowych Wojska Polskiego. Do Decyzji została dołączona również Instrukcja w sprawie za-
sad ochrony dóbr kultury w działaniach Sił Zbrojnych RP. Przepis ten, ze szczegółowym podziałem na 
rodzaje sił zbrojnych, jasno sprecyzował najważniejsze zasady w tym zakresie. Odniesiono się w nim 
również do Wojska Polskiego biorącego udział w misjach wojskowych i operacjach sojuszniczych poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

19  J. Zielak, Planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony dziedzictwa kulturalnego w razie szczególnych zagrożeń [w:] Rola i zadania Sił Zbrojnych w zakresie ochrony dóbr 
kultury wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju. Materiały szkoleniowe, Kraków, 13–17 listopada 2002 r., R. Bzinkowski, K. Stankiewicz, T. Langowska (red.), Warszawa 2001, 
s. 29–35. 
20  Ochrona dóbr kultury w razie zagrożeń czasu wojny i pokoju. Materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej w ramach programu PFP „Partnerstwa dla Pokoju”, 
Kraków 1996, s. 255–256. 
21  P. Żarkowski, Prawo humanitarne…, dz. cyt., s. 69–71.
22  Decyzja Nr 250/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2005 roku w sprawie przestrzegania zasad ochrony dóbr kultury w działaniach Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej, (Dz.U. MON 2005 nr 15 poz. 135).



24

Obecnie obowiązującym dokumentem jest Decyzja Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2014 r. 
w sprawie przestrzegania zasad ochrony dóbr kulturalnych w resorcie obrony narodowej23. W stosunku 
do poprzedniej decyzji aktualizuje kompetencje i zadania osób wykonujących pracę w MON. Właściwy 
Podsekretarz Stanu do spraw społecznych Ministerstwa Obrony Narodowej powinien reprezentować 
resort na arenie międzynarodowej w zakresie ochrony dóbr kultury na wypadek zagrożeń, sytuacji kry-
zysowych oraz konfliktu zbrojnego. Do jego funkcji w tym zakresie należy także koordynacja współ-
pracy MON z administracją państwową i samorządową. Minister ma za zadanie również wydawanie 
niezbędnych poleceń dyrektorom komórek organizacyjnych MON w sprawach edukacji obywatelskiej 
oraz nadzór nad państwowymi instytucjami kultury dotyczącymi m.in. organizowania szkoleń i kursów 
dla żołnierzy i pracowników resortu z zakresu ochrony dóbr kultury w uzgodnieniu z Dyrektorem Woj-
skowego Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita itp.

Punkt drugi niniejszej Decyzji dotyczy osoby zajmującej kierownicze stanowisko MON do spraw in-
frastruktury. Jej zadania to: organizacja i nadzór czynności związanych z ochroną wojskowych nieru-
chomości zabytkowych; współpraca z Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Ma-
riana Porwita w zakresie szkoleń i kursów dla żołnierzy oraz pracowników resortu obrony narodowej 
w zakresie ochrony zabytków nieruchomych; rejestr baz danych wojskowych nieruchomości zabytko-
wych itp.

Oprócz wymienionych kompetencji z podziałem na właściwych ministrów, Decyzja odnosi się 
także do zadań, które mają realizować Dowódca Generalny oraz Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił 
Zbrojnych w zakresie ochrony dóbr kultury. Nadzór nad realizacją ich działań pełni Szef Sztabu Gene-
ralnego Wojska Polskiego.

Decyzja zawiera także wytyczne dla: Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, dowódców 
jednostek i komórek organizacyjnych, rektorów uczelni wojskowych, komendantów ośrodków szko-
lenia. Osoby wymienione na dwóch ostatnich pozycjach są zobowiązane wprowadzić do programów 
kształcenia omawiane zagadnienie bezpieczeństwa kulturowego.

Należy zaznaczyć, że Siły Zbrojne RP nie wykonują w sposób bezpośredni zadań dotyczących 
ochrony dóbr kultury w czasie sytuacji kryzysowej lub konfliktu zbrojnego. Zobowiązane są jednak 
wypełniać szereg nakazów mających na celu ograniczenie strat w dziedzictwie kulturowym, które 
powstały na skutek działań wojennych. Zasadniczym obowiązkiem każdego żołnierza jest znajomość 
praw i zwyczajów wojennych zatwierdzonych w przepisach międzynarodowego prawa wojennego, co 
wynika z podpisanych regulacji i porozumień międzynarodowych, które obligują strony do upub-
licznienia znajomości zasad prawa humanitarnego wśród własnych sił zbrojnych. Nieprzestrzeganie 
norm i przepisów prawa po pierwsze eskaluje zbrodnię oraz wzajemną wrogość. Po drugie, grozi 
odpowiedzialnością karną dla sprawców wykroczeń. Żadne unormowania prawne nie mają szans na 
powodzenie bez możliwości ich egzekwowania. Stąd też potrzeba uznania czynności skierowanych 
przeciw dobrom kultury za zbrodnie wojenne. W Polsce Kodeks karny przewiduje surowe kary dla 
sprawców za działania dokonane na obszarze zajętym, okupowanym lub na którym toczy się konflikt 
zbrojny prowadzący do niszczenia lub przywłaszczania dóbr kultury.

23  Decyzja Nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie przestrzegania zasad ochrony dóbr kulturalnych w resorcie obrony narodowej, 
(Dz.U. MON 2014 poz. 83).
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OCHRONA DÓBR KULTURY ELEMENTEM ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH24

Organizowanie różnego rodzaju szkoleń dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej 
z zakresu ochrony dóbr kultury absolutnie nie należy traktować jako przygotowania do prowadzenia 
działań wojennych. Wynikają one m.in. z racji humanitarnych oraz potrzeby doskonalenia polskich sił 
zbrojnych w tym aspekcie. Treści przekazywane w trakcie ćwiczeń obowiązkowo powinny informować 
o różnych wariantach stosowania terminu „konieczność wojskowa”25 oraz warunkach, w których moż-
na mieć z nim do czynienia. Dodatkowo, szkolenia realizowane na szczeblach dowodzenia powinny 
umożliwiać wyrobienie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Szkolenia oraz kursy poświęcone zagadnieniom ochrony dóbr kultury wymagają specyficznych 
zabiegów przy konstruowaniu tła operacyjno-taktycznego oraz specjalnych rozwiązań w trakcie ich 
prowadzenia. Patrząc z perspektywy celów szkoleniowych i specyfiki przygotowania, realne przepro-
wadzenie ćwiczeń wydaje się możliwe tylko w szkole. Akademia Sztuki Wojennej (wcześniej Akademia 
Obrony Narodowej) jest jedną z uczelni wojskowych, która zebrała już spore doświadczenie w tym 
zakresie. Ćwiczenia zostały przeprowadzone w ramach specjalistycznych kursów podyplomowych 
w formie dwustronnej gry taktycznej26. Rozwiązanie poszczególnych sytuacji taktycznych wymagało 
zastosowania przepisów prawa humanitarnego.

Realizowana w trakcie ćwiczeń problematyka humanitarna, a zarazem ochrona dóbr kultury, nie 
wymaga specjalnych przedsięwzięć organizacyjnych ani znacznego wkładu finansowego. Ich wdro-
żenie jest efektem uwzględnienia tych kwestii w różnych dokumentach, m.in. w wyżej wymienionych 
decyzjach.

WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA
Współczesne konflikty zbrojne, a dokładniej ich charakter, zmuszają struktury dowódcze do kiero-

wania się także innymi aspektami, które decydują o powodzeniu danej misji. Należy do nich zaliczyć 
właśnie realizację zadań w zakresie ochrony dóbr kultury. Historia dowodzi, że działania wojenne 
oraz prowadzone operacje pokojowe w rejonie byłej Jugosławii, Iraku lub Afganistanie powodują, że 
ta kwestia nie powinna zostać pominięta. Na powodzenie każdej misji znaczący wpływ ma respek-
towanie miejscowych zwyczajów, praw i kultury oraz zaakceptowanie sposobu życia społeczeństwa.

CIMIC to obecnie podstawowy element każdej operacji wojskowej. Według definicji NATO jest mili-
tarną jednostką, która ma za zadanie wspieranie dowódcy poprzez rozwój współpracy i koordynację 
działań pomiędzy siłami zbrojnymi a społecznością cywilną w rejonie odpowiedzialności dowódcy27. 
Zgodnie z tą koncepcją personel CIMIC jest zobligowany do wsparcia dowódcy w zakresie cywilno-
-wojskowym. W związku z funkcją, którą sprawuje w trakcie prowadzonych działań powinien szczegól-
ną uwagę zwracać na dobra kultury, miejsca kultu religijnego oraz miejscowe obyczaje. Współpraca 
cywilno-wojskowa (CIMIC) była realizowana we wszystkich misjach prowadzonych przez Siły Zbrojne 
RP. Intensywność i charakter jej działań w zakresie ochrony dóbr kultury wynikała przede wszystkim 

24  A. Makowski, Ochrona dóbr kultury jako stały element ćwiczeń wojskowych [w:] Rola i zadania Sił Zbrojnych…, dz. cyt., s. 49. 
25  Zobacz: M. Gąska, Zagadnienie konieczności wojskowej, <http://www.marek-gaska.org/index.php?option=com_content&view=article&id=108:zagadnienie-
-koniecznoci-wojskowej&catid=39:wykady&Itemid=74>, [dostęp: 14.04.2016].
26  Ćwiczenie „Interwencja”, Wydział Strategiczno-Obronny, Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Warszawa, AON, maj 2000 r. 
27  Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, <http://cpdmz.wp.mil.pl/pl/60.html>, [dostęp: 14.11.2016].
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z rodzaju danej operacji. Kluczowym zadaniem personelu CIMIC w omawianym zakresie jest wspiera-
nie dowódcy poprzez przygotowywanie i przedstawianie ocen oraz propozycji działania, a także ini-
cjowanie działań wspierających plan operacji oraz utrzymywanie stałej łączności z przedstawicielami 
środowiska cywilnego, którzy są odpowiedzialni za ochronę kultury w rejonie prowadzonych działań. 
Na podstawie przedstawianych ocen sytuacji z określonego regionu dowódcy wyznaczają odpowied-
nie działania związane z CIMIC, także w zakresie ochrony dóbr kultury. Personel przygotowując zapisy, 
które umieszcza w głównym planie operacji, uwzględnia lokalizację zabytków kultury oraz ich wpływ 
na realizację zadań28.

Udział struktur współpracy cywilno-wojskowej w planowaniu działań związanych z omawianym 
zagadnieniem bazuje na możliwym rozpoznawaniu oraz dokładnych ocenach obszaru działań, które 
obejmują m.in.: najważniejsze dobra kultury i ich rozmieszczenie, historię dóbr kultury, stan zabez-
pieczenia, potrzeby władz cywilnych w tym zakresie oraz propozycję działań mających na celu ochro-
nę zabytków i dóbr kultury.

Działania personelu CIMIC w praktyce sprowadzają się głównie do wykonywania analiz i przygo-
towywania opracowań na temat ochrony dóbr kultury na danym terenie. W przypadku posiadania 
przez dowódcę środków finansowych, które powinny być przeznaczone na odbudowę i zabezpiecze-
nie infrastruktury państwa, są realizowane tzw. projekty CIMIC. Dotyczą one finansowania: wzmoc-
nienia ochrony, działań zachowawczych, prac archeologicznych, zapobiegania kradzieży i zwalczania 
przemytu29.

Przykładem operacji wojskowej, w trakcie której kwestia ochrony dóbr kultury odgrywała czoło-
wą rolę mającą wpływ na sposób prowadzenia działań, była misja stabilizacyjna w Iraku. Dowodzona 
przez Polaków międzynarodowa dywizja została rozmieszczona na terenie o istotnym znaczeniu dla 
światowego dziedzictwa. Jednym z zasadniczych działań sił stabilizacyjnych była właśnie ochrona 
dziedzictwa kultury przy współpracy z lokalnym Zarządem ds. Starożytności i Dziedzictwa oraz Poli-
cją Archeologiczną.

ZAKOŃCZENIE
Bezpieczeństwo i ochrona dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego zajmuje kluczowe miejsce 

w  międzynarodowym prawie humanitarnym. Wynika to przede wszystkim z interesu narodowego 
państwa oraz mentalności i przekonania o powszechnych wartościach. Znajomość fundamentalnych 
zasad prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych w obszarze ochrony dóbr kultury ma znaczący 
wkład w jakość działań Sił Zbrojnych RP. Wykonywane czynności świadczą również o pełnym profe-
sjonalizmie Wojska Polskiego w obliczu wyzwań współczesnego świata. Zasób wiedzy na temat dzie-
dzictwa kulturowego naszego kraju i troska o zachowanie w sytuacjach kryzysowych to współczesna 
oznaka patriotyzmu oraz szacunku dla własnej i obcej kultury.

Obecnie kształcenie z zakresu prawa humanitarnego jest praktykowane we wszystkich szkołach 
wojskowych. Doskonalenie programowe, zawierające problematykę ochrony dóbr kultury, jest jedną 
z licznych form upowszechniania prawa wojennego w polskich siłach zbrojnych. Zajmuje też znaczące 
miejsce w procesie kształcenia nowych kadr dowódczych. W tym miejscu warto również dodać, że 
powstał nowy kierunek studiów na polskich uczelniach związany z ochroną dóbr kultury. Studenci 

28  P. Zaczek, CIMIC a ochrona dóbr kultury. Rola personelu CIMIC w ochronie dóbr kultury [w:] Edukacja obywatelska w wojsku..., dz. cyt., s. 49–50. 
29  Tamże, s. 50–51. 
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w trakcie trwania nauki nie tylko zdobywają praktyczną wiedzę z tego zakresu, ale także biorą udział 
w zajęciach terenowych, które pozwalają im na wykorzystanie zdobytych wiadomości w praktyce. 
Absolwenci tego kierunku są w pełni przygotowani do kierowania polityką ochrony dziedzictwa kul-
turowego na różnych szczeblach.

Implementacja międzynarodowego prawa humanitarnego jest istotną kwestią działalności 
 Wojska Polskiego. Kształcenie w zakresie ochrony dóbr kultury należy postrzegać w znacznie szer-
szym ujęciu. Dowódcy muszą wykorzystywać umiejętności zdobyte podczas wykładów w praktyce, 
m.in. w  trakcie gier decyzyjnych, treningów sztabowych, zajęć dowódczo-sztabowych lub ćwiczeń 
z udziałem wojsk. Wymienione czynności powinny być gwarantem skutecznego umocnienia prawa 
humanitarnego, a zarazem zasad postępowania zharmonizowanego z normami regulującymi kwestię 
ochrony dóbr kultury w czasie konfliktu zbrojnego.

Należy także zaznaczyć, że w inicjowaniu i realizowaniu działań mających na celu ochronę dóbr 
kultury przed współczesnymi zagrożeniami, oprócz wymienionych podstaw prawnych i potencjału 
ekonomicznego, nie bez znaczenia pozostaje motywacja właścicieli i zarządców tych dóbr. Jak już 
wspomniano, wynika ona ze świadomości jaką wartość pełnią chronione zabytki dla dziedzictwa kul-
turowego naszego narodu. Powinna być również podyktowana przekonaniem, że wiążąca się z koszta-
mi finansowymi profilaktyka, jest tańsza od wynagradzania strat, które bywają bezpowrotne.

SUMMARY 
The aim of the text is to present issues protection of cultural heritage as one the fundamental prob-
lems of cultural security and to present actions taken in this field. The construction of this study was 
preceded by a preliminary contemplating in which as a result of military conflict, interest mentioned 
in this area has begun. Then, author list the main assumptions law, based on the provisions of inter-
national humanitarian law in particular the Hague Convention. The continuation this problem is to 
point the activities the Ministry of National Defence and practical military exercises in the protection 
of cultural heritage. In the article is also a analyzed the issue of civil-military cooperation in this 
area. At the end of the text author summarizing the reflections on the main issues.

KAYWORDS
cultural heritage protection, humanitarian law, military conflict, Hague Convention, Armed Forces, CIMIC
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