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XXI WIEK: POMOC HUMANITARNA 
UDZIELANA PODCZAS KONFLIKTÓW 

ZBROJNYCH. 
PROBLEMATYKA UWARUNKOWAŃ 
PRAWNYCH ORAZ INTERWENCJI 

HUMANITARNEJ

D A N I E L  WA L C Z A K *

1. WSTĘP

Artykuł dotyczy problematyki udzielania pomocy humanitarnej, przy równocze-
snym odróżnieniu jej od interwencji humanitarnej. Starałem się zarysować kształ-
towanie się zwyczaju międzynarodowego oraz prawa humanitarnego aż do chwili 
kodyfikacji. Chciałbym tym samym przybliżyć przepisy międzynarodowe, które 
odnoszą się do pomocy humanitarnej, udzielanej głównie podczas konfliktów zbroj-
nych współczesnego świata.

Temat pomocy humanitarnej, zdawać by się mogło, zawiera się w większym 
stopniu w sferze rozważań i motywacji etycznych aniżeli prawnych. Nic bardziej 
mylnego. W tym artykule dowodzę, że pomoc i wsparcie osobom pozostającym 
w skrajnych sytuacjach jest obowiązkiem całej społeczności międzynarodowej, nie 
tylko mocarstw, ale i społeczeństw, co pokazuje także praktyka. Pomoc taka wynika 
zarówno z ustawodawstwa krajowego, jak i prawodawstwa międzynarodowego. 
Zagadnienie to jest także ściśle związane z dbaniem o dobro wspólne, jakim są 
prawa człowieka, których naruszenie czy brak poszanowania może zagrażać świa-
towemu pokojowi bądź bezpieczeństwu.

Udzielanie pomocy humanitarnej ludności, która znalazła się na obszarze obję-
tym wojną czy działaniami wojennymi, jest unormowane w prawie międzynaro-
dowym tak poprzez zwyczaj, jak i przez skodyfikowane normy humanitaryzmu. 
Postaram się dowieść, że mimo młodego zwyczaju, jakim jest udzielenie pomocy 
humanitarnej, może on mieć w przyszłości w strukturze prawa międzynarodowego 
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ugruntowaną pozycję ‒ jednak bardziej w sferze praktyki i polityki, niż mogłoby to 
wynikać z przeświadczenia społeczności międzynarodowej.

Czytelnik, który nie zajmuje się prawem międzynarodowym, ale któremu pro-
blematyka związana z ochroną ludności cywilnej oraz prawa człowieka są bliskie, 
z uwagi na swoje zainteresowania czy poglądy może mieć problem z rozróżnieniem 
pojęć: prawo w czasie wojny, prawo humanitarne, prawa człowieka, interwencja 
humanitarna, pomoc humanitarna. Przybliżę zatem niniejszym w skrótowy sposób 
te pojęcia, które często mogą być stosowane zamiennie, a niekiedy nawet błędnie.

Celowo pomijam tematykę działań wojennych i akty wypowiedzenia wojny ‒ 
nie jest to temat na tego typu rozważania. Pojedyncze przykłady aktów agresji 
przedstawione w pracy służą jedynie omówieniu problemu szeroko rozumianej 
pomocy humanitarnej. Są one jednocześnie argumentem za rozpowszechnianiem 
idei, dla której pomoc humanitarna jest niezbędnym narzędziem propagowania: jest 
nią poszanowanie praw człowieka. Nie zajmę się także badaniem struktur organiza-
cji międzynarodowych, oferujących wsparcie pomocowe, gdyż znajdują one miejsce 
w innych opracowaniach, traktujących o podmiotach prawa międzynarodowego.

2.  TERMINY UŻYWANE W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM ORAZ 
ICH ZNACZENIE (WRAZ Z PRZYKŁADAMI) DLA UDZIELANIA 
POMOCY HUMANITARNEJ

Prawo międzynarodowe opiera się w dużej mierze na zwyczaju, czyli jednolitej 
i długotrwałej praktyce, uznawanej przez państwa za prawo1. Dopiero nowy 
porządek świata, jaki miał zostać zaprowadzony po II wojnie światowej, przyniósł 
mnogość rozwiązań prawnych w postaci skodyfikowanej. Nie oznacza to, że prawo 
zwyczajowe jest odmiennym od umów międzynarodowych i traktatów źródłem 
prawa międzynarodowego. Często to właśnie konwencje w swoich postanowie-
niach dokonują recepcji prawa zwyczajowego.

Czym zatem jest prawo międzynarodowe obowiązujące w czasie wojny i czy są 
jakieś inne synonimy tej nazwy? Ius in bello to normy prawa międzynarodowego, 
nazywane także międzynarodowym prawem humanitarnym, których zakres obo-
wiązywania obejmuje obszar działań wojennych i czas prowadzenia wojny. Doty-
czy ono rozwiązań stosowanych podczas konfliktów zbrojnych. Międzynarodowe 
prawo humanitarne w swoich przepisach zawiera postanowienia dotyczące zacho-
wania się stron konfliktu i jest gwarancją poszanowania wielu praw i zwyczajów, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony np. środowisku, zabytkom czy ‒ last 
but not least ‒ ludności cywilnej.

Prawa człowieka to z kolei na gruncie prawa międzynarodowego zbiór zasad 
potwierdzających (nie konstytuujących) istnienie przyrodzonych każdemu człowie-
kowi praw. Prawa te, jak już wspomniałem, są prawami nieustanowionymi (ich 

1 A. Zawidzka-Łojek (red.), A. Łazowski, B. Sonczyk, Prawo międzynarodowe publiczne, 
Warszawa 2011, s. 14 i 20.
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istnienie ontologiczne jest odwieczne), a jedynie znajdują wyraz w przyjmowanych 
konwencjach, czy także w ustawodawstwie krajowym (por. art. 30 Konstytucji RP2). 
Szerzej o prawach człowieka piszę w odniesieniu do zagadnienia prawa w czasie 
wojny w dalszej części artykułu.

Interwencja humanitarna jest natomiast poglądowo jedną z najbardziej kontro-
wersyjnych instytucji prawa międzynarodowego. Nie wdając się w zróżnicowaną 
polemikę doktryny3, oprę się głównie na współczesnej praktyce wypracowanej 
przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) wraz z jej instytucjami4. Główny 
wniosek dotyczący tych poglądów opiera się na założeniu, że interwencja humani-
tarna jest przymusową i zbrojną ingerencją na terytorium państwa w celu ochrony 
ludności cywilnej, która jest narażona na ataki i której prawa człowieka (głównie 
prawo do życia) są łamane.

Nie można jednoznacznie stwierdzić, na ile interwencja humanitarna w świetle 
prawa międzynarodowego jest działaniem legalnym5. Po interwencji w Kosowie 
pojawiły się głosy podające w wątpliwość, czy wewnętrzny konflikt w jakimś pań-
stwie, czy też na styku kilku państw, może być zagrożeniem dla światowego pokoju 
i bezpieczeństwa. Nawet jeśli odpowiedź jest twierdząca, to pojawia się kolejne 
pytanie: czy można bez konsekwencji naruszać suwerenność i zasadę zakazu inge-
rencji w sprawy wewnętrzne jakiegokolwiek państwa6, nawet w sytuacji łamania 
praw człowieka? Niektórzy badacze tej tematyki7 wywodzą jednak legalność takich 
działań, odwołując się do postanowień art. 42 Karty Narodów Zjednoczonych8 
(Karta). W tej sytuacji, ich zdaniem, nawet przy braku wyraźnego zezwolenia ze 
strony Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych (Rada Bezpieczeństwa), 
działania podejmowane w celu zapobiegania ludobójstwu są „bardziej moralne” 
(a przez to legitymowane i wyłączające bezprawność) niż brak jakiegokolwiek 
działania, czy w końcu ‒ niż brak podstawy prawnej. Muszą jednak one spełniać 
kryterium „wojny sprawiedliwej”, czyli interwencja humanitarna ma być na tyle 
moralna, że nie może być nastawiona na roszczenia terytorialne czy ekonomiczne, 

2 Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483.
3 A. Zawidzka-Łojek (red.), A. Łazowski, B. Sonczyk, Prawo międzynarodowe…, op. cit., 

s. 305‒306.
4  D. Drożdż, Interwencje humanitarne a suwerenność państwa. Realizowanie utopii ‒ 

usprawiedliwianie użycia siły zbrojnej poprzez prowadzenie interwencji humanitarnej, Łódź 2014, 
s. 29‒34.

5 Na marginesie dodam, że podzielam pogląd tej części przedstawicieli prawa 
międzynarodowego, która uważa, że interwencja humanitarna (naruszająca suwerenność 
państwa oraz zakaz ingerencji w jego sprawy wewnętrzne), wywołana naruszeniami praw 
człowieka, a która skierowana jest w celu ochrony życia, jest zawsze zasadna, pod warunkiem, 
że jest ostatecznością po nieowocnych rokowaniach dyplomatycznych (rozpatrując ją na 
gruncie moralnym, a nie prawa międzynarodowego), albo gdy interwencję należy podjąć 
niemalże natychmiast z uwagi na opieszałość Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. 
W sytuacji gdy ataki zbrojne prowadzone na dużym obszarze wobec ludności cywilnej, a które 
są spowodowane polityką państwa czy anarchizacją życia politycznego w kraju, są zbrodnią 
wymierzaną w całą społeczność międzynarodową i stanowią zagrożenie dla światowego pokoju. 

6 Szerzej na ten temat zob. J. Sutor, Immunitet państwa, Warszawa 2011. Autor przedstawia 
zagadnienia związane z problematyką immunitetu państwa w kontekście np. praw człowieka.

7 D. Drożdż, Interwencje humanitarne…, op. cit., s. 49‒53.
8 Dz.U. z 1947 r., Nr 23, poz. 90.
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a oparta na wartościach wynikających z Karty. Interwencja w Kosowie, zdaniem 
rządów państw NATO (interwencja nie miała autoryzacji ONZ), była legalna, 
ponieważ żadne inne państwo nie protestowało, a społeczność międzynarodowa 
nie wyraziła dezaprobaty dla takich działań. Niektórzy przywódcy polityczni oraz 
znawcy prawa międzynarodowego argumentują powstanie zwyczaju międzynaro-
dowego9. Ich zdaniem wartości zapisane w Karcie (takie jak suwerenność państwa, 
nienaruszalność jego granic, zakaz ingerencji w jego sprawy wewnętrzne) mogą być 
poświęcone w imię innych wartości: ochrony życia ludzkiego i godności człowieka. 
W tym miejscu należy podkreślić, że w wypadku interwencji humanitarnej, której 
celem jest ochrona praw człowieka i podstawowych wartości ludzkich, dochodzi do 
kolizji z kilkoma normami ius cogens prawa międzynarodowego.

Rozważania te pozostają jednak, moim zdaniem, na razie tylko w sferze teo-
retycznej10, ponieważ ani Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, ani Rada 
Bezpieczeństwa nie zajmowały się tak rozumianym zagadaniem. Jednakowoż tema-
tyka ta jest na tyle istotna dla społeczności i społeczeństwa międzynarodowego, że 
zaczęto zastanawiać się nad reformą ONZ, z naciskiem na reformowanie Rady Bez-
pieczeństwa ‒ debata na ten temat toczy się od początku lat 90. XX wieku (o czym 
w dalszej części artykułu).

Nie można natomiast aktualnie skutecznie argumentować legalności prowa-
dzonej interwencji humanitarnej bez aprobaty Rady Bezpieczeństwa, pojmowanej 
jako „wojny sprawiedliwej”. Dowodzenie powstania zwyczaju międzynarodowego 
jest zbyt daleko idące, ponieważ brak reakcji, a tym bardziej brak aprobaty nigdy 
w prawie międzynarodowym nie ustanawiały nowej normy. Tym bardziej że zwy-
czaj międzynarodowy (a interwencja humanitarna prowadzona w zgodzie z celami 
wyrażonymi w Karcie Narodów Zjednoczonych za taki zwyczaj miałaby być uwa-
żana) wymaga zgody powszechnej lub co najmniej szerokiego konsensusu na tego 
typu praktykę. Możliwe jednak, że jesteśmy świadkami dopiero tworzenia się nowej 
zwyczajowej normy prawa międzynarodowego11.

 9 D. Drożdż, Interwencje humanitarne…, op. cit., s. 47‒49, 51‒53.
10 Były sekretarz generalny ONZ Kofi Annan w 1999 roku poddawał już te zagadnienia 

w publicznej debacie, jednak nie wypracowano wówczas uniwersalnego stanowiska. Pytania, 
jakie były przez Annana zadawane, dotyczyły pryncypatu życia ludzkiego lub litery prawa 
zapisanego w Karcie. Por. D. Drożdż, Interwencje humanitarne…, op. cit., s. 33, 92.

11 W dalszym ciągu, z uwagi na brak jednoznacznej wykładni ze strony Międzynarodowego 
Trybunału Sprawiedliwości, można mieć odczucie, że istnieje pewna luka w prawie, tym bardziej 
że nie zostały do tej pory ustalone kryteria i okoliczności, w jakich można dokonać takiej 
interwencji. Niemniej wzrost świadomości i uznanie dla idei poszanowania praw człowieka może 
już przemawiać za łatwiejszym ustaleniem tych kryteriów. Protesty, jakie przetoczyły się przez 
niemal cały świat w 2003 roku, przed dokonaniem inwazji na Irak, sugerują wzrost świadomości 
w społeczeństwie i poczucia odpowiedzialności za wspólne międzynarodowe dobro, jakim jest 
pokój. Tym bardziej dziwi brak wypracowania nowej normy prawa międzynarodowego w postaci 
np. rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, po takich przypadkach jak 
ludobójstwo w Rwandzie w 1994 roku. Na skutek tego wewnętrznego konfliktu około 2 miliony 
ludności Hutu musiało uciekać do sąsiednich krajów. Stało się to przyczyną wojen w Kongo 
i wpłynęło na wojnę domową w Burundi. Por. A. Bartnicki, H. Dalewska-Greń i in., Konflikty 
współczesnego świata, Warszawa 2008, s. 97‒100.
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Na zakończenie tego wywodu wspomnieć należy o wojnie w samoobronie, 
której absolutnie nie można mylić ani z wojną prewencyjną (zakazaną przez 
prawo międzynarodowe), ani z interwencją humanitarną. Wojna w samoobronie 
jest dozwolona na podstawie art. 51 Karty. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, 
każde państwo, wobec którego dokonano zbrojnej napaści, może indywidualnie 
lub zbiorowo dokonać ataku w samoobronie, zanim jeszcze Rada Bezpieczeństwa 
podejmie środki niezbędne do zachowania międzynarodowego porządku i bezpie-
czeństwa. Samoobrona jednak może nastąpić dopiero po dokonanym ataku i to 
ataku poważnym (zbrojna napaść). Wszelkie inne formy „zaczepne” nie mogą być 
zatem przesłanką do zastosowania tego mechanizmu obrony. 

Inny rodzaj wojny rozumianej jako agresja zbrojna (w tym wojna prewencyjna) 
jest zabroniony. Niemniej Rada Bezpieczeństwa, na mocy art. 42 Karty, może zdecy-
dować o podjęciu środków, jakie uzna za konieczne w celu utrzymania albo przy-
wrócenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Zdarzają się jednak przypadki zbrojnej napaści, która jest sprzeczna z prawem 
międzynarodowym, a mimo to nie zostaje ona uznana za akt agresji, a tym bardziej 
państwa wojujące nie ponoszą odpowiedzialności. Dzieje się tak z powodu dość 
prozaicznego: prawo międzynarodowe jest ściśle związane z polityką. Czuwanie 
nad przestrzeganiem prawa międzynarodowego oraz działalność Rady Bezpieczeń-
stwa zależą de facto od mocarstw współczesnego świata (i to, w praktyce, mimo 
szerokiej jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości). Przykładem 
na potwierdzenie tej tezy może być atak sił sprzymierzonych na Irak z początku 
XXI wieku. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, 20 marca 2003 roku, działając bez 
wyraźnego upoważnienia Rady Bezpieczeństwa12, dokonały zbrojnej agresji pod 
pretekstem wojny prewencyjnej, interwencji humanitarnej oraz prawa do samo-
obrony wyprzedzającej. Jak już wspomniałem, takie sposoby rozwiązywania spo-
rów międzynarodowych są zabronione przez prawo. Mimo to Rada Bezpieczeństwa 
w rezolucji nr 1843 z dnia 22 maja 2003 roku uznała Stany Zjednoczone oraz Wielką 
Brytanię za mocarstwa okupacyjne13. W kolejnych punktach wspomnianej rezolucji 
usankcjonowano fakt dokonania agresji.

Pomoc humanitarna związana jest też z wojnami prowadzonymi w zgodzie 
z prawem międzynarodowym i przy aprobacie Rady Bezpieczeństwa. Przykładem 
takich działań jest atak na Afganistan dokonany 7 października 2001 roku przez 
Stany Zjednoczone i ich sojuszników z NATO, czyli prawie miesiąc po zamachach 
z 11 września na Nowy Jork i Waszyngton. Był to typ wojny w samoobronie, czyli 
dokonanej w odpowiedzi za zamachy terrorystyczne. Afganistan został uznany 
za państwo wspierające talibów, których społeczność międzynarodowa uznała za 
zagrożenie dla światowego pokoju. Wojna, klęski żywiołowe oraz sankcje gospodar-
cze nakładane na ten kraj przez Radę Bezpieczeństwa spowodowały, że gospodarka 
w tym rejonie została zrujnowana, a kilka milionów Afgańczyków musiało szukać 

12  Ibidem, s. 178‒179.
13 J. Dołęga, B. Górka-Winter, Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1483 w sprawie Iraku 

z dnia 22 maja 2003 r., 27.05.2003, https://www.pism.pl/index/ ?id=5ec91aac30eae62f4140325d
09b9afd0 (dostęp: 20.03.2018).
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schronienia w obozach dla uchodźców, zlokalizowanych w Pakistanie i Iranie14 . 
Pomoc humanitarna dociera także w te rejony świata15 .

Niestety, ale działalność Rady Bezpieczeństwa w ostatnich latach nie przyczynia 
się do poprawy bezpieczeństwa ludzi w konfliktogennych miejscach na świecie. 
Brak konkretnych działań wobec akcji militarnych np. w Syrii (nie rozstrzygam 
stron sporu, ponieważ w wypadku tego konfliktu mnogość podmiotów oraz stron 
walczących powoduje, że jest to bardzo utrudnione), spowodowany stosowaniem 
prawa weta przez niektórych stałych członków Rady Bezpieczeństwa, nawet w obli-
czu informacji o stosowaniu broni chemicznej i zbrodni ludobójstwa powoduje nie 
tylko problem w dotarciu pomocy humanitarnej, ale także w tym, że konflikt ten, 
trwający od roku 2011, nie ma perspektyw na zakończenie. Brak zawieszenia broni 
i zaprzestania działań wojennych doprowadza do cierpienia ludzi, które jest spowo-
dowane łamaniem ich podstawowych praw. Kryzys ten pokazuje również, że Rada 
Bezpieczeństwa, niezdolna do osiągania porozumień, może być marginalizowana. 
Stany Zjednoczone postulują, w przypadku braku zdecydowanych akcji ze strony 
ONZ, że jednostronnie wdrożą odpowiednie działania16 .

Pomoc humanitarna jest stosunkowo młodą inicjatywą. Należy mieć jednak na 
uwadze, że historycznie udzielanie pomocy humanitarnej cywilom nie miała rele-
wantnego znaczenia dla prawa międzynarodowego. Dopiero pojawienie się inicjatyw 
społecznych, oddolnych, niezależnych od rządów państw, przyczyniło się do roz-
woju prawa odnoszącego się do pomocy humanitarnej. Opiera się ona głównie na 
sile organizacji pozarządowych o zasięgu międzynarodowym (o statusie prawnym 
fundacji, stowarzyszeń, a niekiedy nawet spółek prawa handlowego) jak np. Między-
narodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC), często także samych państw, organi-
zacji międzynarodowych jak ONZ (Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji 
Pomocy Humanitarnej [OCHA], Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci 
[UNICEF]) czy Unii Europejskiej (UE; Dyrekcja Generalna ds. Pomocy Humanitarnej 
i Ochrony Ludności). Pomoc humanitarna wyrosła z potrzeby społeczeństwa mię-
dzynarodowego ‒ głównie w Europie, dopiero później w pozostałej części świata17 .

Istnieje wiele organizacji pomocowych, w tym najsłynniejszy, wspomniany 
wyżej ICRC (więcej o tej organizacji i jej usytuowaniu w prawie międzynarodo-
wym w dalszej części artykułu). Natomiast jednym z najbardziej rozpoznawanych 
NGOs-ów (non-government organization) na świecie są prawdopodobnie Lekarze Bez 
Granic, których celem jest niesienie pomocy medycznej wszędzie tam, gdzie na 
skutek konfliktów zbrojnych, katastrof naturalnych czy wywołanych działalnością 
człowieka są ranni18. Inną organizacją pomocową i pozarządową jest Polska Akcja 
Humanitarna ‒ za cel postawiła sobie żywienie ludności cywilnej, która ucierpiała 
na skutek konfliktów zbrojnych, i zapewnienie jej dostępu do wody pitnej19.

14 A. Bartnicki, H. Dalewska-Greń i in., Konflikty współczesnego świata…, op. cit., s. 170‒171.
15 https://www.pah.org.pl/irak/ (dostęp: 21.03.2018).
16 P. Pacuła, Zarys problematyki reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ, https://www.bbn.gov.pl/

ftp/dok/03/36_KBN_PACULA.pdf (dostęp: 22.03.2018).
17 D. Drożdż, Interwencje humanitarne…, op. cit., s. 39.
18 http://www.msf.org/en/about-msf (dostęp: 20.03.2018).
19 https://www.pah.org.pl/o-nas/ (dostęp: 20.03.2018).
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Nieodzowne dla tego typu aktywności są też inne organizacje pozarządowe, 
które nie oferują pomocy jako takiej, ale dostarczają raportów i dowodów łamania 
praw człowieka. Przykładami takich NGOs-ów są: Human Rights Watch, zajmu-
jąca się zbieraniem informacji na temat naruszeń podstawowych praw człowieka 
i propagowaniem wartości dotyczących tych praw20, czy też Amnesty International, 
rozpowszechniająca między innymi idee świata bez dyskryminacji, z uczciwymi 
procesami sądowymi21. Obie te organizacje oddziaływują na społeczność międzyna-
rodową siłą swojego autorytetu, poprzez lobbing na rzecz poprawy sytuacji życio-
wej konkretnych osób czy całej zbiorowości.

Wszystkie wspomniane organizacje pomocowe są organizacjami pozarządo-
wymi (co ma być argumentem za ich niezależnością i bezstronnością) oraz organi-
zacjami non-profit, czyli nastawionymi na wspieranie prywatnego lub publicznego 
dobra, a nie na zysk.

Należy przy tym zaznaczyć, że NGO-sy traktują prawa człowieka jako dobro 
wspólne, czyli wartość uniwersalną, charakteryzującą się respektowaniem upraw-
nień jednostki i całej zbiorowości22. Takie spojrzenie na prawa człowieka jako 
wartość nadrzędną znajduje swoje odzwierciedlenie w aktach prawnych, o czym 
powiem w następnym podrozdziale.

3. PRAWO W CZASIE WOJNY A PRAWA CZŁOWIEKA

Czym innym są jednak zasady prawa międzynarodowego, odnoszące się np. do 
sposobu prowadzenia działań wojennych, zakazów używania określonego uzbroje-
nia, traktowania jeńców wojennych i rannych na polu bitwy (ius in bello ‒ prawo 
w czasie wojny), nazywane międzynarodowym prawem humanitarnym, a czym 
innym (mimo że obie te gałęzie prawa są ze sobą powiązane) ‒ zasady udzielania 
pomocy ludności cywilnej, która w sposób jednoznaczny odczuwa skutki konfliktu 
zbrojnego poprzez nie tylko bezpośrednie zagrożenie utraty życia czy zdrowia, ale 
także na skutek brak dostępu do leków, szpitali itp. Z tych praw podstawowych 
można natomiast implikować (nie w nieskończoność, ale na zasadach logicznych oraz 
wynikających np. z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka [Deklaracja] czy Mię-
dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych [Pakt]) prawa pokrewne 
(obywatelskie, polityczne, ekonomiczne i społeczne), takie jak np.: prawo do zdrowia 
i opieki medycznej, a także prawo do pożywienia, wody i odpowiednich warunków 
bytowych. Podstawowa ‒ i zarazem główna ‒ zasada prawa międzynarodowego, 
głosząca poszanowanie przyrodzonej godności człowieka, znajduje wyraz nie tylko 
w ustawodawstwie krajowym (często o randze ustrojowej), ale głównie w prawie 
międzynarodowym, zarówno tym zwyczajowym, jak i skodyfikowanym. 

Zasada poszanowania praw człowieka i ludności cywilnej objętej wojną jest zwy-
czajem młodszym niż normy przyjęte w prawie międzynarodowym, ujmowanym 

20 https://www.hrw.org/about (dostęp: 20.03.2018).
21 https://www.amnesty.org/en/who-we-are/ (dostęp: 20.03.2018).
22 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/dobro-wspolne;3893272.html (dostęp: 27.03.2018).
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jako prawo w czasie wojny. Trzeba też zaznaczyć, że termin „pomoc humanitarna” 
nierozerwalnie jest związany z prawami człowieka, wyrażonymi w Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka23, które mają charakter fundamentalny, takimi jak: prawo 
do życia, zakaz tortur i nieludzkiego traktowania, zakaz przetrzymywania w nie-
woli, zakaz karania bez podstawy prawnej czy swoboda myśli, sumienia i wyzna-
nia. Należy przy tym mieć na uwadze, że postanowienia Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka, mimo iż są pryncypalnymi zasadami prawa międzynarodowego, 
nie mają jednak charakteru wiążącego24. Z tego też powodu traktuje się Deklarację 
jako zbiór zasad, które ujmowane są jako prawo quasi-zwyczajowe. 

Zwykle obok zasad ogólnych istnieją w obrocie prawnym i są od nich waż-
niejsze pewne prawa szczególne (lex specialis). Czy jednak czym innym są zasady 
międzynarodowego prawa humanitarnego, a czym innym zasady pomocy humani-
tarnej i praw człowieka? Jeśli tak, to które prawa są lex specialis wobec innych praw? 
Tak postawione pytanie powoduje, że należy rozważyć, albo nawet założyć, że są to 
oddzielne gałęzie prawa międzynarodowego. Jednak, jak zauważył w 2004 roku25 
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w sprawie dotyczącej budowy muru 
przez Izrael na terytoriach palestyńskich, to właśnie prawa człowieka (mimo że 
są naczelną, główną i ogólną zasadą prawa międzynarodowego) w czasie działań 
wojennych zachowują swoją ważność, a międzynarodowe prawo człowieka jest lex 
specialis wobec praw obowiązujących w czasie wojny26, nawet wtedy, gdy na mocy 
obowiązujących konwencji legalnie odstępuje się od wykonywania prawa, albo te 
prawa się zawiesza. Z tego wynika, że w sytuacjach konfliktu ius in bello zezwala 
na zawieszenie czasowo niektórych praw27, jednak nie wszystkich (a tym bardziej 
nie praw pierwotnych, takich jak: prawo do życia, zakaz tortur, zakaz niewolnictwa 
i pracy przymusowej, zakaz karania bez podstawy prawnej)28. Praw tych, które 
są na tyle fundamentalne, że nie mogą być w żadnym momencie, ani z żadnego 
powodu, naruszone, żaden podmiot prawa międzynarodowego nie może znieść, 
a tym bardziej zawiesić. Idąc za tym tokiem rozumowania, prawa humanitarne (ius 
in bello) są dziedzinami prawa obowiązującymi jedynie w czasie działań wojennych, 
natomiast prawa człowieka obowiązują bez względu na miejsce i czas, tak samo 
w czasie wojny, jak i w czasie pokoju. Odmienny pogląd przedstawia natomiast 
dr Agnieszka Szpak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika:

23 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji 
Narodów Zjednoczonych nr 217 z 10.12.1948 r., http://www.un.org/en/universal-declaration-
human-rights/index.html (dostęp: 19.03.2018).

24 Z. Galicki, Związki międzynarodowego prawa humanitarnego z międzynarodowymi standardami 
ochrony praw człowieka w sytuacji konfliktu zbrojnego, w: Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki, 
red. P. Grzebyk, E. Mikos-Skuza, Warszawa 2016, s. 21.

25 Opinia doradcza MTS, 9 lipca 2004 roku, http://www.icj-cij.org/en/case/131 (dostęp: 
19.03.2018).

26 Takimi zbiorami praw są np. cztery konwencje genewskie z 1949 r., konwencja haska 
o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego z 1954 r., dwa protokoły dodatkowe z 1977 r. 
do konwencji genewskich z 1949 r.

27 Por. np. art. 15 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 
sporządzonej w Rzymie 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284).

28  Ibidem, art. 15 ust. 2.
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Prawo międzynarodowe praw człowieka zasadniczo stosuje się w czasie pokoju. (…) 
Międzynarodowe prawo humanitarne reguluje stosunki między państwami podczas 
wojny i zapewnia ochronę jednostki przed władzami obcych państw. Za naruszenia 
praw człowieka odpowiadają państwa, tymczasem naruszenie prawa humanitarnego 
może pociągać za sobą nie tylko odpowiedzialność państwa, lecz również indywidu-
alną odpowiedzialność karną sprawcy29.

Nie sposób się z tym twierdzeniem zgodzić, mając na uwadze przywołaną opi-
nię doradczą Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Jak jednak respektować postanowienia Deklaracji, skoro nie mają one charak-
teru powszechnego i wiążącego? Państwa mają prawny obowiązek przestrzegać 
zwyczaju międzynarodowego (w myśl zasady pacta sunt servanda)30, ugruntowa-
nego przez postawę społeczności międzynarodowej, a tym bardziej jeśli został on 
potwierdzony w orzeczeniach Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości31 . 
Niemniej katalog praw i wolności zawartych w Deklaracji został odzwierciedlony 
i rozwinięty w innych aktach prawnych, i to nie tylko w prawodawstwie krajowym, 
ale także w tym o charakterze międzynarodowym. Prawa człowieka mają swoje 
gwarancje również przykładowo w postanowieniach Międzynarodowego Paktu 
Praw Obywatelskich i Politycznych z 12.12.1966 roku. Ta umowa międzynarodowa 
ma charakter wiążący, a Polska jest jej stroną od 1977 roku32.

Skoro jednak działania wojenne są obwarowane umowami międzynarodowymi, to 
czy należy udzielać pomocy humanitarnej? Jak pomoc humanitarna ma być skuteczna, 
skoro domniemana ochrona jeńców, dóbr kultury, zakaz stosowania konkretnego uzbro-
jenia czy rodzajów broni wynikają bezpośrednio z prawa międzynarodowego (głównie 
w konwencjach haskich33 oraz w I34, II35, III36 i IV37 konwencji genewskiej)?

4. POMOC HUMANITARNA ‒ DEFINICJA I RAMY PRAWNE

Jak wspomniano we wstępie, ludność cywilna (mimo że nie może być przedmiotem 
ataku prowadzonego podczas wojny38) jest bezpośrednio na atak narażona. Klęska 

29 A. Szpak, Międzynarodowe prawo humanitarne, Toruń 2014, s. 409.
30 A. Zawidzka-Łojek (red.), A. Łazowski, B. Sonczyk, Prawo międzynarodowe…, op. cit., s. 14.
31 Por. art. 38 ust. 1 lit. b Statutu MTS (Dz.U. z 1947 r., Nr 23, poz. 90).
32 Dz.U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167.
33 Konwencja dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej (IV konwencja haska), podpisana 

w Hadze 18 października 1907 r. (Dz.U. z 1927 r., Nr 21, poz. 161).
34 Konwencja o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych, podpisana 

w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. (Dz.U. z 1956 r., Nr 38, poz. 171).
35 Konwencja o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu, 

podpisana w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. (Dz.U. z 1956 r., Nr 56, poz. 174).
36 Konwencja dotycząca traktowania jeńców wojennych, podpisana w Genewie dnia 

12 sierpnia 1949 r. (Dz.U. z 1932 r., Nr 103, poz. 866).
37 Konwencja genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny, podpisana w Genewie dnia 

12 sierpnia 1949 r. (Dz.U. z 1956 r., Nr 38, poz. 171).
38 A. Zawidzka-Łojek (red.), A. Łazowski, B. Sonczyk, Prawo międzynarodowe…, op. cit., s. 323.
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głodu, brak dostępu do wody, do leków i opieki medycznej ‒ to wszystko to naj-
częstsze dolegliwości spotykające ludność cywilną, którą w czasie wojny nie tylko 
pozbawia się bezpiecznego schronienia, ale i odpowiednich warunków bytowych. 
Informacje na temat tragedii, jakie spotykają ludzi, docierają do opinii publicznej 
z przekazów medialnych oraz z raportów organizacji pomocowych o charakte-
rze międzynarodowym i pozarządowych. Monitorują one przestrzeganie praw 
człowieka i często informują o działaniach wojennych obejmujących całe miasta, 
zamieszkałe przez ludność cywilną, która nie została na czas ewakuowana39 i to 
mimo, wyrażonego w I Protokole dodatkowym40, zakazu atakowania lub czynienia 
bezużytecznymi zapasów żywności czy instalacji z wodą pitną41, mimo nakazu ota-
czania opieką osoby ranne i chore42, czy nakazu sankcjonującego działanie jednostek 
medycznych, szpitali i personelu medycznego, których nie wolno atakować ani tym 
bardziej przeszkadzać im w wykonywaniu obowiązków (bez względu na to, czy 
jest to personel wojskowy, czy cywilny)43.

Pojęcie pomocy humanitarnej ma swoją definicję w ustawie z dnia 16 września 
2011 roku o współpracy rozwojowej44. Jak zaznacza Profesor Jacek Jagielski z Uni-
wersytetu Warszawskiego:

Bezsprzecznie mamy tu do czynienia z kategorią (pojęciem) prawną, gdyż występu-
jącą w unormowaniach prawnych, choć niebędącą przedmiotem odrębnej regulacji, 
która kształtowałaby m.in. uniwersalną treść tejże kategorii. (…) Pomoc humani-
tarna postrzegana jest tu więc jako działalność (zorganizowana), która polega przede 
wszystkim na zapewnieniu pomocy, opieki i ochrony dla ludności poszkodowanej 
w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitar-
nych spowodowanych przez naturę lub człowieka; działalność ta ma służyć ochronie 
życia oraz łagodzeniu cierpienia ludzkiego w sytuacji wspomnianych kryzysów lub 
bezpośrednio w ich następstwie. Można dodać, że pomoc humanitarna widziana z tej 
perspektywy jest z reguły działaniem krótkookresowym, będącym reakcją na kon-
kretne wydarzenie, niosące określone zagrożenia, uciążliwości i cierpienia ludności45.

Zgadzam się z tym stwierdzeniem. Badacz w sposób dokładny i szeroki omówił 
problematykę zdefiniowania. Niemniej ostatnia dekada pokazała, że są takie miejsca 
na świecie, gdzie pomoc krótkoterminowa nie wystarcza, a sama pomoc doraźna 
byłaby całkowicie pozbawiona sensu, a w gruncie rzeczy ‒ nieetyczna. Takimi rejo-
nami, jak alarmuje Polska Akcja Humanitarna (PAH) (PAH prowadzi misje pomo-

39 Raport, Syria, Events of 2017, HUMAN RIGHTS WATCH, https://www.hrw.org/world-
report/2018/country-chapters/syria (dostęp: 19.03.2018).

40 Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony 
ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, podpisany w Genewie 8 czerwca 1977 r. 
(Dz.U. z 1992 r., Nr 41, poz. 175).

41 Ibidem, art. 54.
42 Ibidem, art. 10.
43 Ibidem, art. 12.
44 Por. art. 2 ust. 2 pkt. 2 (Dz.U. z 2017 r., poz. 2098), tekst jednolity.
45 J. Jagielski, Pomoc humanitarna w prawie polskim, w: Pomoc humanitarna w świetle prawa…, 

op. cit., s. 71.
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cowe w wielu miejscach na świecie) są np. Somalia (działalność PAH od 2011 roku), 
Sudan Południowy (działalność PAH od 2006) czy Syria (działalność PAH od 2011).

Można odnieść wrażenie (co sam autor przyznaje46), że ramy prawnej dzia-
łalności oferowania pomocy humanitarnej są dość ubogie, tym bardziej że pomoc 
humanitarna nie doczekała się odrębnej regulacji prawnej. Czy stwarza to problemy 
dla tego typu społecznej aktywności? Skoro nie ma skonkretyzowanych przepisów 
(jedynie pewne przepisy można odnaleźć w Ustawie z dnia 16 września 2011 r. 
o współpracy rozwojowej, czy w Ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie47) dotyczących udzielania pomocy humani-
tarnej, to na jakich zasadach taka działalność z terytorium Polski może być prowa-
dzona? W myśl zasady „co nie jest zabronione, jest dozwolone”, taka aktywność 
może być organizowana przez bliżej nieokreślone podmioty i oferowana w spo-
sób nieskrępowany normami prawnymi48. Należy jednak pamiętać, że działalność 
taka, mimo że nie jest dokładnie uregulowana, nie może być w oczywisty sposób 
sprzeczna z prawem.

Przechodząc z prawodawstwa krajowego na grunt prawa międzynarodowego 
nie sposób nie zauważyć postanowień konwencji genewskich. Są to traktaty mię-
dzynarodowe, wchodzące w skład międzynarodowego prawa humanitarnego. 
W odniesieniu do pomocy humanitarnej, ten zbiór praw posługuje się określeniem 
„organizacji humanitarnych”. Nikt chyba nie ma wątpliwości, mimo braku zdefinio-
wania tego pojęcia w tych dokumentach, że chodzi o takie organizacje (międzyna-
rodowe czy społeczne, jak NGO-sy), których celem jest bezinteresowna i bezstronna 
pomoc osobom znajdującym się w krańcowej sytuacji, na skutek działań wojennych. 
Za tą argumentacją przemawia fakt, że organizacje te są przywoływane w większo-
ści przepisów, które traktują także o Międzynarodowym Komitecie Czerwonego 
Krzyża. 

Postanowienia każdej z czterech konwencji genewskich dają organizacjom 
pomocowym, działającym na obszarze wojny, pewne dodatkowe uprawnienia. 
W pierwszej kolejności należy wymienić art. 9 (w I, II, III i IV konwencji brzmienie 
tego artykułu, w zakresie, w jakim legalizuje działania organizacji humanitarnych, 
jest tożsame), który jest swoistym lex specialis wobec pozostałych artykułów. Przepis 
ten stanowi, że postanowienia konwencji nie stanowią przeszkody dla działalności 
organizacji humanitarnych. Innymi słowy, nie mają zastosowania te przepisy kon-
wencji, które w jakikolwiek sposób uniemożliwiałyby organizacjom pomocowym 
prowadzenie akcji humanitarnych. Działalność ta może być jednak uwarunkowana 
zgodą stron pozostających w stanie wojny. 

Podobna tożsamość brzmienia zachodzi w kolejnych przepisach tych konwencji. 
Zgodnie z brzmieniem art. 10 organizacja humanitarna może zostać poproszona 
przez stronę konfliktu o podjęcie się zadań humanitarnych wobec chorych i ran-
nych żołnierzy, wobec wojskowego korpusu medycznego oraz wobec duchownych 
(I konwencja), wobec chorych i rannych marynarzy, korpusu medycznego mary-

46 Ibidem, s. 73.
47 Dz.U. z 2018 r., poz. 450, tekst jednolity.
48 J. Jagielski, Pomoc humanitarna..., op. cit., s. 77‒78.
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narki wojennej (II konwencja), wobec jeńców wojennych (III konwencja), wobec 
ludności cywilnej (IV konwencja). 

Podkreślić należy, że organizacje humanitarne, które w powyższych przepisach 
są określane jako „bezstronne”, można porównać z wieloma organizacjami poza-
rządowymi, które nie pobierają dotacji od rządów, a jedynie wspierają się dotacjami 
osób fizycznych czy osób prawnych, niepowiązanych ze strukturami administracyj-
nymi danego państwa. Bezstronne ‒ to także takie, które nie opowiadają się po żad-
nej ze stron konfliktu, a nastawione są jedynie na pomoc osobom potrzebującym, 
które ucierpiały na skutek wojny.

Wiele miejsca poświęcono w IV konwencji genewskiej mechanizmom służącym 
ochronie praw człowieka oraz skuteczności udzielanej pomocy ludności cywilnej, 
która najbardziej może ucierpieć na skutek działań wojennych. Organizacje huma-
nitarne mogą być, na mocy art. 61 IV konwencji, odpowiedzialne za rozdział prze-
syłek dla osób potrzebujących. Od przesyłek tych nie pobiera się ceł, podatków ani 
innych opłat, chyba że byłoby to w interesie okupowanego terytorium. Dodatkowo, 
zobowiązano strony konwencji do przyjęcia na gruncie prawodawstwa krajowego 
rozwiązań zezwalających na bezpłatny tranzyt i przewóz przesyłek pomocy, prze-
znaczonych dla terytoriów okupowanych. 

Na gruncie prawa polskiego w Ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku 
od towarów i usług49 określono, że zwalnia się (art. 61 ust. 1) od podatku import 
(pkt 1) leków, odzieży, środków spożywczych, środków sanitarno-czyszczących 
i innych rzeczy, służących zachowaniu lub ochronie zdrowia oraz artykułów o prze-
znaczeniu medycznym, przywożonych przez organizacje społeczne lub jednostki 
organizacyjne statutowo powołane do prowadzenia działalności charytatywnej lub 
do realizacji pomocy humanitarnej, przeznaczonych do nieodpłatnej dystrybucji 
wśród osób potrzebujących pomocy; (pkt 2) towarów przesyłanych nieodpłatnie 
przez osoby mające swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium państwa 
trzeciego, przeznaczonych dla organizacji społecznych lub jednostek organizacyj-
nych statutowo powołanych do prowadzenia działalności charytatywnej lub do 
realizacji pomocy humanitarnej, wykorzystywanych do zebrania funduszy w trak-
cie zbiórek publicznych organizowanych na rzecz osób potrzebujących pomocy; 
(pkt 3) wyposażenia i materiałów biurowych przesyłanych nieodpłatnie przez 
osoby mające miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium państwa trzeciego, 
przeznaczonych dla organizacji społecznych lub jednostek organizacyjnych sta-
tutowo powołanych do prowadzenia działalności charytatywnej lub do realizacji 
pomocy humanitarnej, wykorzystywanych jedynie do tej działalności. Dodatkowo 
zwolnieniu od podatku podlega import towarów (art. 64 ust. 1 lit. a) przywożonych 
przez państwowe jednostki organizacyjne, organizacje społeczne lub jednostki orga-
nizacyjne statutowo powołane do prowadzenia działalności charytatywnej lub do 
realizacji pomocy humanitarnej, jeżeli są przeznaczone do bezpłatnego: a) rozdania 
ofiarom klęski żywiołowej lub katastrofy lub (lit. b) b) oddania do dyspozycji ofia-
rom klęski żywiołowej lub katastrofy i pozostają własnością tych jednostek.

49 Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, tekst jednolity.



DANIEL WALCZAK52

Veritas iuris

1/2019

Dodatkowo polski prawodawca zniósł opłaty transportowe za korzystanie 
z dróg publicznych50, opłaty lotniskowe51 oraz wprowadził ułatwienia na przej-
ściach granicznych52 ‒ to kolejne przychylne przepisy, jakie wobec organizacji 
humanitarnych zostały w prawie wewnętrznym przewidziane. 

Na uwagę zatem zasługuje fakt, że polski ustawodawca ustanowił przepisy, do 
których wprowadzenia zobowiązywała go IV konwencja. Dodatkowo należy pod-
kreślić wymiar etyczny tych przepisów, świadczący o zrozumieniu prawodawcy co 
do faktu wielkiego znaczenia, jakim są środki finansowe, będące w dyspozycji orga-
nizacji pomocowych. Tym bardziej na uznanie zasługuje przewidziane w tej ustawie 
zwolnienie od podatku towarów sprowadzanych na potrzeby pomocy humanitarnej.

Dodatkowo IV konwencja genewska w art. 96 umożliwiła organizacjom humani-
tarnym włączenie się w proces monitorowania przestrzegania przez strony konfliktu 
zakazu pracy przymusowej. Jest to jedno z tych praw podstawowych ochrony jed-
nostki, jakie obowiązuje czy to w czasie pokoju, czy wojny. To niezmiernie istotne, 
że organizacje pomocowe otrzymały uprawienie do monitorowania podczas udzie-
lania pomocy humanitarnej również przestrzeganie praw człowieka.

5. POMOC HUMANITARNA ‒ PODMIOTY OFERUJĄCE POMOC

Do pomocy humanitarnej włączają się głównie państwa. Przekazują one środki 
albo pomoc materialną w ramach własnego uznania. W wypadku konfliktu zbroj-
nego rzadko kiedy obdarowanym jest państwo, które jest ogarnięte wojną, często 
z powodu braku wewnętrznych struktur czy panującej na jego terenie anarchii. 
W takiej sytuacji państwa dotują organizacje międzynarodowe, takie jak np. agencje 
i instytucje ONZ (np. United Nations Children’s Fund [UNICEF]) lub inne organi-
zacje międzynarodowe, a w dalszej kolejności ‒ NGO-sy. Organizacje pozarządowe 
wyspecjalizowane w udzielaniu pomocy humanitarnej cechują się transparentnością 
i profesjonalizmem53. Mają one tę przewagę nad dotowaniem konkretnego kraju, 
że nie wiążą ich żadne zobowiązania czy układy polityczne. Z tego też powodu 
przekazanie im funduszy jest, chociażby z punktu widzenia bezpieczeństwa wize-
runkowego, opłacalne. 

Z roku na rok wydatki na pomoc humanitarną rosną, ale w dalszym ciągu nie 
pokrywają one globalnego zapotrzebowania54. Organizacje pomocowe (zarówno 
te instytucjonalne, jak i sektora społecznego) alarmują, że jeśli nie zostaną zwięk-

50 Por. art. 13 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 460, tekst jednolity).

51 Por. art. 76 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 959, tekst jednolity).

52 Por. § 11 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
15 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży 
Granicznej (Dz.U. z 2006 r., Nr 238, poz. 1729).

53 A. Bieńczyk-Missala, Państwa jako dawcy pomocy humanitarnej, w: Pomoc humanitarna 
w świetle prawa…, op. cit., s. 106.

54 Ibidem, s. 114.
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szone środki na działalność humanitarną, to jak zauważa np. UNICEF, do 2030 
roku zagrożonych śmiercią na skutek głodu będzie (i to przed osiągnięciem 5. roku 
życia) 70 milionów dzieci55.

W dniach 23‒24 maja 2016 roku odbył się w Stambule po raz pierwszy Światowy 
Szczyt Humanitarny (Worls Humanitarian Summit [WHS]), zwołany przez Sekre-
tarza Generalnego ONZ. Na szczycie tym przedstawiono rozwiązania i dotych-
czasową działalność na rzecz poprawy i ratowania życia ludzkiego. W briefie56 
przygotowanym na WHS UE alarmuje, że w 2016 roku do blisko 89,3 miliona osób 
skierowano pomoc humanitarną. W 2014 roku całkowite globalne finansowanie 
działań humanitarnych wyniosło 24,5 miliarda dolarów. W tym samym roku ponad 
200 milionów osób zostało dotkniętych na skutek katastrof naturalnych i konflik-
tów zbrojnych, a 60 milionów ludzi z tego powodu zostało przesiedlonych, z czego 
połowa to dzieci. Jednak zgodnie z szacunkami dokonanymi przez Komisję Euro-
pejską, luka w finansowaniu osiągnęła w skali światowej ponad 40%. Oznacza to, 
że blisko połowie ludzi potrzebujących nie zagwarantowano ochrony przynajmniej 
podstawowych praw i nawet minimalnej pomocy. 

Rozdział w skali globalnej środków przeznaczanych na pomoc humanitarną, 
a będących w dyspozycji podmiotów oferujących taką pomoc, przedstawia się nastę-
pująco (dane Komisji Europejskiej): OCHA dysponuje 10%, agencje ONZ (w tym 
UNICEF) ‒ 61%, międzynarodowe organizacje pozarządowe mają w swojej gestii 
19% środków, a Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc ‒ 8%. Pozostałe fundusze 
są w dyspozycji podmiotów prywatnych. Na tle przekazywanych środków finan-
sowych UE uchodzić może za lidera w udzielaniu pomocy humanitarnej. Sumu-
jąc wydatki Komisji Europejskiej oraz dotacje krajów członkowskich, Wspólnota 
zapewnia największe finansowanie, bo około jedną trzecią wszystkich globalnych 
środków gromadzonych w ramach pomocy humanitarnej57.

Jednak nie sposób pominąć najważniejszej organizacji pozarządowej (mylnie 
nazywanej organizacją międzynarodową) jaką jest Międzynarodowy Komitet Czer-
wonego Krzyża. Jest to organizacja powołana w Szwajcarii pod koniec XIX wieku. 
Celem tej organizacji (która wchodzi w skład Międzynarodowego Ruchu Czerwonego 
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, do którego należy również 189 krajowych stowa-
rzyszeń Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca i skupia ponad 80 milionów 
wolontariuszy na całym świecie58) jest pomoc ludności narażonej na cierpienie, mini-
malizowanie skutków takiego cierpienia, ochrona przyrodzonej ludzkiej godności, 
bez względu na narodowość, rasę, płeć, przekonania religijne czy polityczne oraz 
w każdym czasie, czyli nie tylko podczas konfliktów zbrojnych, ale także klęsk i kata-
strof. Jest to apolityczna i pozarządowa niezależna szwajcarska organizacja.

55 Raport UNICEF “The State of the World’s Children”, https://www.unicef.pl/Co-robimy/
Publikacje (dostęp: 21.03.2018).

56 At a glance. World Humanitarian Summit, http://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/ATAG/2016/581988/EPRS_ATA%282016%29581988_EN.pdf (dostęp: 21.03.2018).

57 Funding gap: A challenge for the World Humanitarian Summit (WHS), http://www.europarl.
europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582030/EPRS_BRI(2016)582030_EN.pdf (dostęp: 
21.03.2018).

58 http://www.pck.pl/kim-jestesmy/misja-i-ruch (dostęp: 21.03.2018).
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Jak wspomniałem, ICRC ma ugruntowaną pozycję w konwencjach genewskich. 
Jego pracownicy mogą korzystać z immunitetu podczas wykonywania swoich 
zadań ‒ ich pracy żadna strona konfliktu nie może przeszkadzać. Zdawać by się 
mogło, że społeczność międzynarodowa zrzuciła na tę organizację ciężar odpowie-
dzialności za rannych i poszkodowanych. Nic bardziej mylnego, biorąc pod uwagę 
zapisy wynikające z Karty. Waga i moc tego dokumentu nie jest do przecenienia. 
Zgodnie z preambułą Karty OZN została powołana w celu przywrócenia wiary 
w podstawowe prawa człowieka, godność i wartość jednostki oraz w celu poprawy 
warunków życia całej ludzkości. Natomiast według art. 1 Karty Narody Zjedno-
czone mają działać w celach rozwiązywania problemów międzynarodowych o cha-
rakterze humanitarnym, szanując prawa człowieka. 

Najbardziej naturalnym (ale nie jedynym, co wykazano wcześniej) dla pro-
wadzenia działalności humanitarnej, wydają się organizacje pozarządowe. Na 
przykład w Polsce podmiotowość tych struktur ujęta została w Ustawach: z dnia 
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach59 oraz z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach60 . 
Ustawa prawo o stowarzyszeniach zakłada, że organizacje te są zakładane przez 
obywateli. Takie społeczne podmioty (głównie te rejestrowe, bo to one mają oso-
bowość prawną) z samego faktu powoływania przez zwykłych ludzi, a nie przez 
osoby prawne czy rząd, są predestynowane (jeśli mają to wpisane w celach swojej 
działalności statutowej) do moralnego i materialnego wsparcia osób potrzebujących.

Inną formą aktywności są fundacje, które są powoływane do celów społecznie 
lub gospodarczo użytecznych. Przywołane wcześniej Polska Akcja Humanitarna czy 
Lekarze bez Granic są właśnie takiego typu organizacjami.

Jak wspomniałem, pomoc humanitarna dociera między innymi tam, gdzie dzia-
łania wojenne pozbawiają ludzi ich komplementarnych praw, takich jak prawo do 
życia, do wody i pożywienia, do opieki medycznej, do co najmniej podstawowych 
warunków bytowych. Postęp technologiczny i transportowy powoduje, że organiza-
cje pomocowe w szybkim czasie potrafią taką pomoc zaoferować. Szybki przepływ 
informacji sprzyja efektywnemu podejmowaniu działań, aby pomoc była jak najbar-
dziej sprawna i zasadna ‒ zgodna z aktualnymi potrzebami. Społeczność na całym 
świecie jest coraz bardziej świadoma znaczenia wartości, jakimi są prawa człowieka, 
i stara się przynajmniej minimalizować skutki ich naruszenia. Poszanowanie prawa 
dotyczące ochrony ludności cierpiącej w czasie wojny jest działaniem skutecznie 
wspieranym zarówno przez organizacje międzynarodowe, jak i NGO-sy.

Niestety, świat ‒ czy bardziej jego instytucje (głównie Rada Bezpieczeństwa i brak 
z jej strony w wielu przypadkach konkretnego i zdecydowanego działania) ‒ nie są 
idealne. Stąd na gremium międzynarodowym forsowany jest postulat reformy ONZ. 
Ogrom cierpienia spowodowany wojnami w wielu rejonach świata i brak w niektó-
rych przypadkach możliwości dotarcia pomocy humanitarnej nie są jednymi, ale 
za to bardzo istotnymi argumentami za wypracowaniem takich rozwiązań. Chodzi 
o rozwiązania, w których na zbrodnie przeciwko ludzkości będzie szybka i sta-
nowcza reakcja, a pomoc ludziom dotkniętych nieszczęściem ‒ bardziej efektywna. 

59 Dz.U. z 2016 r., poz. 40, tekst jednolity.
60 Dz.U. z 2017 r., poz. 210, tekst jednolity.
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Społeczność międzynarodowa nie powinna zapominać, dla jakich celów Organizacja 
Narodów Zjednoczonych została powołana, oraz że zapisy Deklaracji i Paktu doty-
czące praw człowieka są nadal aktualne. Tym samym aktualny pozostaje postulat 
przedstawiony przez dr Agnieszkę Bieńczy-Missalę z Uniwersytetu Warszawskiego:

(…) promocja idei pokoju i przestrzegania praw człowieka na świecie może w dal-
szej perspektywie przyczyniać się do ograniczania ryzyka pojawienia się kryzysów 
humanitarnych wynikających z konfliktów zbrojnych, do których ofiar niejednokrotnie 
najtrudniej jest dotrzeć61.
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XXI WIEK: POMOC HUMANITARNA UDZIELANA PODCZAS KONFLIKTÓW 
ZBROJNYCH. PROBLEMATYKA UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH ORAZ 
INTERWENCJI HUMANITARNEJ

Streszczenie 
Praca dotyczy prawa międzynarodowego, w ujęciu norm odnoszących się do uprawnień 
wojujących stron oraz praw ludności cywilnej, objętej konfliktem zbrojnym. Autor podejmuje 
próbę analizy tytułowego zagadnienia, odnosząc się do poglądów głoszonych w doktrynie. 
Artykuł przybliża zakres przeprowadzania interwencji humanitarnej oraz kształtowania się 
zwyczaju międzynarodowego na gruncie prawa humanitarnego. Analiza aktów prawnych 
(międzynarodowych i krajowych) doprowadza ostatecznie do wyrażenia aprobaty w stosunku do 
działań legislacyjnych podejmowanych przez ustawodawcę polskiego, który wsparł działalność 
organizacji humanitarnych. Przykłady działań wojennych, ukazane przez pryzmat organizacji 
pomocowych, służą ukazaniu problemów nieprzestrzegania praw człowieka na obszarach zbro-
jnych. Pomoc humanitarna jest przedstawiona przez autora jako wyraz solidarności nie tylko 
społeczności międzynarodowej, ale i całego międzynarodowego społeczeństwa.

Słowa kluczowe: pomoc humanitarna, prawa człowieka, interwencja humanitarna, wojna, 
NGOs

21ST CENTURY: HUMANITARIAN AID PROVIDED DURING MILITARY 
CONFLICTS. LEGAL CONDITIONS AND HUMANITARIAN INTERVENTION 
ISSUES 

Abstract 

The work concerns international law, in terms of the standards related to the rights of militant 
parties and the rights of civilians affected by an armed conflict. The author attempts to analyze 
the title issue by referring the views expressed in the doctrine. The publication presents the 
scope of humanitarian intervention and the shaping of international custom in humanitarian 
law. The analysis of legal acts (international and national) ultimately leads the author to express 
his approval, to legislative actions taken by the Polish legislator who supported the activities 
of humanitarian organizations. The examples of warfare, shown through the prism of aid 
organizations, serve the purpose to show the problems of non-compliance of human rights in 
the warzone areas. Humanitarian aid is presented by the author as an expression of solidarity, 
not only on behalf of the international community, but also of the entire international society.
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