OCHRONA ZNAKU
CZERWONEGO KRZY¯A

PRZEWODNIK
Warszawa 2004

Uchwa³a nr 287 / 2004
Zarz¹du G³ównego Polskiego Czerwonego Krzy¿a z dnia 28.10.2004 roku w sprawie
zatwierdzenia „Przewodnika ochrony znaku czerwonego krzy¿a"
Zarz¹d G³ówny Polskiego Czerwonego Krzy¿a d¹¿¹c do upowszechnienia wiedzy o znaku czerwonego krzy¿a i jego ochrony oraz do zapewnienia w praktyce pe³nego poszanowania
odnoœnych norm prawnych postanawia zatwierdziæ “Przewodnik - ochrona znaku czerwonego
krzy¿a”, który stanowi integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y.
Przewodnik zawiera obowi¹zuj¹ce przepisy prawa wraz z komentarzem dotycz¹ce znaku i jego
ochrony, stosowania znaku Polskiego Czerwonego Krzy¿a, zasad u¿ywania znaku we wspó³pracy z partnerami zewnêtrznymi oraz regu³ postêpowania w przypadku nadu¿yæ.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Publikacja dofinansowana z dotacji
Ministerstwa Obrony Narodowej

Spis treœci:
S³owniczek ..............................................................................................................................
1. Wstêp .................................................................................................................................
2. Dokumenty dotycz¹ce znaku .............................................................................................
3. Terminologia ......................................................................................................................
4. Funkcje znaku: ...................................................................................................................
a. Ochronna/rozpoznawcza ....................................................................................
b. Informacyjna ......................................................................................................
5. U¿ywanie znaku przez si³y zbrojne ...................................................................................
6. Forma znaku ......................................................................................................................
7. Znak Polskiego Czerwonego Krzy¿a ................................................................................
8. U¿ywanie znaku przez stowarzyszenie krajowe ...............................................................
9. U¿ywanie znaku przez MKCK, Federacjê i Ruch ............................................................
10. Oznaczenie przynale¿noœci do stowarzyszenia: ...............................................................
a. Osoby (wolontariusze, pracownicy) ..................................................................
b. Budynki i lokale, punkty pomocy .....................................................................
c. Œrodki transportu ................................................................................................
d. Materia³y biurowe PCK .....................................................................................
e. Materia³y promocyjne (koszulki, kubki, d³ugopisy, naklejki, itp.) ...................
f. Dowody uznania (medale, dyplomy itp.) ...........................................................
g. Piecz¹tki, sztandary, legitymacje .......................................................................
h. Logo akcji ..........................................................................................................
11. Zasady u¿ywania znaku: ...................................................................................................
a. Ratownicy - pierwsza pomoc ............................................................................
b. Honorowe krwiodawstwo PCK .........................................................................
c. M³odzie¿ PCK ....................................................................................................
d. Transporty z pomoc¹ humanitarn¹ ....................................................................
e. Wolontariusze w czasie kwesty, festynu ............................................................
f. Program “Sieæ Partnerów PCK”.........................................................................
12. Zasady u¿ywania znaku przez podmioty zewnêtrzne ......................................................
a. Zasady ogólne ....................................................................................................
b. Procedura udzielania zgody na u¿ycie znaku ....................................................
c. Legalne u¿ycie znaku (nie wymagaj¹ce zgody PCK) .......................................
13. Nadu¿ycia .........................................................................................................................
a. Wiaro³omstwo ....................................................................................................
b. Uzurpacja ...........................................................................................................
c. Naœladownictwo (imitacja) ................................................................................
14. Postêpowanie w przypadkach nadu¿yæ ............................................................................
15. Historia znaku ...................................................................................................................
16. Nowy znak ochronny ........................................................................................................
17. Ochrona znaku w Polsce miêdzywojennej .......................................................................

4
6
6
7
7
7
8
8
9
10
10
11
12
12
13
13
14
15
16
17
17
18
18
19
20
21
22
22
23
23
24
24
26
26
27
27
27
28
30
31

Aneks
1. Wyci¹g z I konwencji genewskiej .....................................................................................
2. Wyci¹g z ustawy o PCK ....................................................................................................
3. Wyci¹g ze statutu PCK ......................................................................................................
4. Wzór pisma interwencyjnego ............................................................................................
Bibliografia .............................................................................................................................

32
33
33
34
35

3

S³owniczek
Federacja - Miêdzynarodowa Federacja Stowarzyszeñ Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego
Pó³ksiê¿yca (MFSCKiCP). Powsta³a w 1919 r. (jako Liga), zrzesza obecnie 181 stowarzyszeñ
(150 stowarzyszeñ CK i 31 CP). Zadaniem Federacji jest polepszanie warunków ¿ycia osób
najs³abszych dziêki mobilizacji si³ humanitaryzmu. Federacja wspiera i koordynuje pomoc stowarzyszeñ krajowych CK i CP na rzecz ofiar klêsk ¿ywio³owych i katastrof. Œwiadczy pomoc
dla uchodŸców i przesiedleñców. Zajmuje siê opiek¹ zdrowotn¹ i spo³eczn¹.
Honorowi Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzy¿a (HDK). Zrzeszeni w klubach HDK PCK
na terenie ca³ego kraju dobrowolnie oddaj¹ krew, ratuj¹c¹ ludzkie ¿ycie. Pierwszy oœrodek przetaczania krwi powsta³ w 1935 roku w Warszawie przy szpitalu PCK. Po wojnie na zlecenie Ministerstwa Zdrowia PCK organizowa³ stacje krwiodawstwa, a od 1958 roku prowadzi zorganizowan¹ akcjê promocji honorowego krwiodawstwa. Reprezentacj¹ ruchu HDK jest Krajowa
Rada HDK PCK.
Konwencje genewskie. Cztery konwencje z 12 sierpnia 1949 roku, których stronami jest obecnie 191 pañstw. Zawieraj¹ przepisy chroni¹ce osoby, które w ogóle nie uczestnicz¹ lub zaprzesta³y dalszego uczestnictwa w dzia³aniach zbrojnych.
- Konwencja o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych (KG I);
- Konwencja o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków si³ zbrojnych na morzu (KG II);
- Konwencja o traktowaniu jeñców wojennych (KG III);
- Konwencja o ochronie osób cywilnych podczas wojny (KG IV).
Miêdzynarodowa Konferencja Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca. Jest najwy¿sz¹
w³adz¹ Ruchu. Obok elementów sk³adowych Ruchu w Konferencji uczestnicz¹ przedstawiciele
pañstw-stron konwencji genewskich. Wspólnie analizuje sprawy humanitarne o ogólnym
znaczeniu i wszelkie inne kwestie, które siê do nich odnosz¹ oraz podejmuje odpowiednie
uchwa³y. Konferencje zazwyczaj odbywaj¹ siê raz na cztery lata. Ostatnia Konferencja mia³a
miejsce w 2003 roku w Genewie.
Miêdzynarodowy Komitet Czerwonego Krzy¿a (MKCK). Organizacja humanitarna powo³ana do
¿ycia w 1863 roku w Genewie z inicjatywy Henry Dunanta, organizacja szwajcarska bêd¹ca
podmiotem prawa miêdzynarodowego. Niesie pomoc ofiarom zbrojnych konfliktów miêdzynarodowych i wewnêtrznych. Wielonarodowy personel MKCK liczy ponad 10.000 osób dzia³aj¹cych w 80 krajach. Odwiedza jeñców wojennych, internowane osoby cywilne i wiêŸniów politycznych. £¹czy rozdzielone rodziny (Centralna Agencja Poszukiwañ). Niesie pomoc humanitarn¹ ludnoœci cywilnej. Upowszechnia miêdzynarodowe prawo humanitarne i dzia³a na rzecz
skutecznego jego przestrzegania. Wspiera stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca.
Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny (MTK). Pierwszy w historii ludzkoœci sta³y s¹d miêdzynarodowy powo³any do s¹dzenia pojedynczych osób oskar¿anych o pope³nienie najciê¿szych zbrodni, w tym zbrodni wojennych. Dzia³a od 1 lipca 2002 roku, na podstawie Traktatu Rzymskiego,
podpisanego w 1998 r.
M³odzie¿ Polskiego Czerwonego Krzy¿a (MPCK). Pierwsze ko³a MPCK powsta³y w 1921 roku,
od tego momentu datuje siê równie¿ powstanie MPCK. Obecnie cz³onkami PCK jest 128 tys.
m³odych ludzi. Zrzeszeni s¹ w szkolnych i akademickich ko³ach PCK, grupach SIM, m³odzie-
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¿owych klubach HDK oraz innych grupach. Reprezentacj¹ MPCK s¹ rady m³odzie¿owe z Krajow¹ Rad¹ M³odzie¿ow¹ PCK na czele.
Polski Czerwony Krzy¿ (PCK). Stowarzyszenie krajowe w rozumieniu konwencji genewskich,
dzia³aj¹ce na terytorium Polski w oparciu o ustawê o Polskim Czerwonym Krzy¿u z 16 listopada 1964 r. Powsta³ w 1919 roku. W tym samym roku zosta³ uznany przez MKCK i przyjêty do
Ligi. Od pocz¹tku swego istnienia Polski Czerwony Krzy¿ prowadzi ró¿norodn¹ dzia³alnoœæ
w dziedzinie ochrony zdrowia, pomocy socjalnej i pierwszej pomocy, a tak¿e pracê wychowawcz¹ z m³odzie¿¹; wyszkoli³ dziesi¹tki tysiêcy sióstr PCK. Jeszcze przed wojn¹ wniós³ du¿y
wk³ad w rozwój krwiodawstwa w Polsce. W czasie wojny i okupacji niós³ nieprzerwanie pomoc
Polakom w kraju i za granic¹. Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej PCK rozpocz¹³ poszukiwania
osób zaginionych. Priorytetow¹ spraw¹ by³y poszukiwania dzieci polskich wywiezionych na
germanizacjê oraz udzia³ w licznych ekshumacjach ofiar wojny. Prowadzi³ równie¿ akcjê na
rzecz by³ych wiêŸniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych poddanych eksperymentom
pseudomedycznym.Jej celem by³o wyp³acenie jednorazowej pomocy finansowej przez rz¹d
RFN.W czasie stanu wojennego wspólnie z delegatami MKCK wizytowa³ oœrodki dla internowanych i udziela³ róznego rodzaju pomocy internowanym i ich rodzinom. PCK propaguje
oœwiatê zdrowotn¹, promuje honorowe krwiodawstwo, naucza pierwszej pomocy, upowszechnia
miêdzynarodowe prawo humanitarne, pomaga osobom potrzebuj¹cym, a szczególnie ludziom
starszym, chorym, niepe³nosprawnym, ubogim oraz prowadzi wiele innych rodzajów dzia³alnoœci. W 2004 roku Polski Czerwony Krzy¿ mia³ 163 tys. cz³onków.
Protoko³y dodatkowe (PD I, II). Protoko³y dodatkowe do konwencji genewskich z 12 sierpnia
1949 roku przyjête zosta³y 8 czerwca 1977 roku. Pierwszy protokó³ dotyczy konfliktów miêdzynarodowych, drugi konfliktów niemiêdzynarodowych (wewnêtrznych).
Rada Delegatów Miêdzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca.
Stanowi forum, w którym uczestnicz¹ przedstawiciele czêœci sk³adowych Ruchu w celu
przedyskutowania spraw dotycz¹cych ca³ego Ruchu.
Regulamin. “Regulamin u¿ywania znaku czerwonego krzy¿a i czerwonego pó³ksiê¿yca” przyjêty przez Radê Delegatów Miêdzynarodowego Ruchu CK i CP w listopadzie 1991 roku w Budapeszcie (rezolucja nr 5). Wszystkie stowarzyszenia krajowe maj¹ obowi¹zek przestrzegaæ jego
postanowieñ. Jest on najdok³adniejsz¹ wyk³adni¹ przepisów dotycz¹cych pos³ugiwania siê
znakiem.
Ruch - Miêdzynarodowy Ruch Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca obejmuje:
Miêdzynarodowy Komitet Czerwonego Krzy¿a, Miêdzynarodow¹ Federacjê Stowarzyszeñ
Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca oraz stowarzyszenia krajowe Czerwonego
Krzy¿a lub Czerwonego Pó³ksiê¿yca.
Stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzy¿a lub Czerwonego Pó³ksiê¿yca. Dzia³aj¹ w swoich
krajach w czasie pokoju - nios¹ pomoc dla ofiar katastrof i klêsk ¿ywio³owych, zajmuj¹ siê
pomoc¹ dla ludzi starych, chorych i niepe³nosprawnych, promocj¹ zdrowia, prowadz¹ opiekê
socjaln¹, organizuj¹ honorowe krwiodawstwo, ucz¹ pierwszej pomocy, upowszechniaj¹ miêdzynarodowe prawo humanitarne, w wielu krajach prowadz¹ Biura Informacji o osobach zaginionych; w czasie wojny - pomagaj¹ wojskowej s³u¿bie medycznej, rannym, chorym, jeñcom,
uchodŸcom i osobom internowanym.
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1. Wstêp
Znak czerwonego krzy¿a jest jednym z najlepiej rozpoznawanych symboli graficznych. W Polsce i na œwiecie kojarzy siê jednoznacznie z pomoc¹ i ochron¹. Ochrona znaku czerwonego
krzy¿a jest obowi¹zkiem pañstwa wynikaj¹cym z art. 49 I konwencji genewskiej. Pañstwo polskie realizuje te postanowienia poprzez odpowiednie przepisy zawarte w ustawie o PCK i innych
aktach prawnych. Pañstwo oczywiœcie ma równie¿ obowi¹zek egzekwowaæ te przepisy i karaæ
podmioty, które dopuszczaj¹ siê naruszeñ. Ochrona znaku jest równie¿ obowi¹zkiem PCK, przy
czym nie chodzi tu tylko o ochronê znaku PCK jako dobra osobistego stowarzyszenia, ale o zapewnienie poszanowania znaku chroni¹cego ludzkie ¿ycie w czasie wojny, stanowi¹cego
wspólne dobro ca³ej ludzkoœci.
Celem Przewodnika jest przekazanie w przystêpny sposób informacji dotycz¹cych znaku,
ochrony znaku i nadu¿yæ zwi¹zanych z pos³ugiwaniem siê znakiem. Uwagi zawarte w Przewodniku dotycz¹ równie¿ czerwonego pó³ksiê¿yca, jako znaku równorzêdnego.

2. Dokumenty dotycz¹ce znaku
Obowi¹zuj¹ce przepisy dotycz¹ce znaku czerwonego krzy¿a mo¿na podzieliæ na trzy kategorie:
prawo powszechne miêdzynarodowe i krajowe, przepisy wojskowe, przepisy obowi¹zuj¹ce
w Ruchu i regulacje wewnêtrzne PCK.
Prawo powszechne
1. Konwencje genewskie z 1949 roku, zw³aszcza artyku³y: 38, 44, 53 I KG (Dz. U.
z 1956 r. nr 38 poz. 179).
2. Protoko³y dodatkowe do konwencji genewskich z 1977 roku, art. 8 [c], 85 [2f]
oraz art. 3 i 4 Za³¹cznika 1 do PD I (Dz. U. z 1992 r. nr 41 poz. 175).
3. Ustawa o Polskim Czerwonym Krzy¿u z dnia 16 listopada 1964 r., zw³aszcza
art. 12 do 15 (Dz. U. z 1964 r. nr 41 poz. 276).
4. Rzymski Statut Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego, art. 8, ust. 2, ppkt b, lit.
vii (Dz. U. z 2003 r., nr 78 poz. 708).
5. Kodeks karny, art. 126. § 1 (Dz. U. z 1997 r., nr 88 poz. 553).
Przepisy wojskowe
6. Rozporz¹dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie kart
i tabliczek to¿samoœci (Dz. U. z 2003 r. nr 133, poz. 1240).
7. Zbiór znaków i skrótów wojskowych wprowadzony do u¿ytku z dniem 2 stycznia
1996 r., sygn. 1462/96, MON, Warszawa 1996.
8. Norma obronna nr NO-02-A032. Emblemat genewski. Maskowanie na l¹dowych
obiektach medycznych. Decyzja nr 302/MON Ministra Obrony Narodowej z 17
grudnia 2001 r. w sprawie norm obronnych, Dz. Urz. MON z 2001 r., poz. 186.
Przepisy wewnêtrzne Ruchu i Polskiego Czerwonego Krzy¿a
9. Regulamin u¿ywania znaku przyjêty przez Radê Delegatów Miêdzynarodowego Ruchu CK i CP w listopadzie 1991 roku w Budapeszcie (Rezolucja nr 5).
10. Statut Polskiego Czerwonego Krzy¿a z dnia 19 czerwca 2004, zatwierdzony rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 25.10.2004, (Dz. U. z 2004 r. nr 237 poz. 2372).
11. Uchwa³a KRR PCK nr 22/2000 w sprawie ochrony znaku czerwonego krzy¿a
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i czerwonego pó³ksiê¿yca.
12. Uchwa³a Zarz¹du G³ównego PCK nr 288/2004 w sprawie trybu rozpatrywania wniosków o udzielenie zgody na u¿ycie znaku czerwonego krzy¿a.
13. Uchwa³a Zarz¹du G³ównego PCK nr 289/2004 w sprawie trybu udzielania zgody
na u¿ycie znaku czerwonego krzy¿a firmom uczestnicz¹cym w programie “Sieæ
Partnerów PCK”.
14. Uchwa³a Zarz¹du G³ównego PCK nr 248/2004 w sprawie powo³ania Komisji ds.
Ochrony Znaku Czerwonego Krzy¿a przy ZG PCK.

3. Terminologia
Jakim s³owem pos³u¿ymy siê, aby okreœliæ czerwony krzy¿ umieszczany przez nas na pismach,
materia³ach promocyjnych, sprzêcie czy pojazdach? Czy jest to “logo”, “symbol”, “znak”,
“god³o”, “emblemat” ? Aby odpowiedzieæ na to pytanie nale¿y siêgn¹æ do dokumentów. Konwencje genewskie z 12 sierpnia 1949 r. u¿ywaj¹ wyrazu “god³o”. Ustawa o Polskim Czerwonym
Krzy¿u z 16 listopada 1964 r. pos³uguje siê zamiennie terminem “god³o” i “znak”, Statut Polskiego Czerwonego Krzy¿a z 12 kwietnia 1996 r. równie¿ u¿ywa terminów “god³o” i “znak”.
Natomiast w ró¿nych materia³ach informacyjnych pojawiaj¹ siê okreœlenia takie jak: “logo”,
“symbol”, czy “emblemat”, które s¹ czêsto dos³ownymi t³umaczeniami z jêzyków obcych. Czêsto w dokumentach czy materia³ach zamiast nazwy “czerwony krzy¿” pojawia siê okreœlenie
“krzy¿ genewski” - pochodzi ono od miasta Genewy i jest u¿ywane zamiennie z nazw¹ “czerwony krzy¿”.
WOBEC BRAKU JEDNOLITEGO NAZEWNICTWA I W CELU UNIKNIÊCIA ROZBIE¯NOŒCI
ZALECA SIÊ STOSOWANIE TYLKO I WY£¥CZNIE TERMINU “ZNAK”.

4. Funkcje znaku
Znak czerwonego krzy¿a pe³ni dwie funkcje: ochronn¹/rozpoznawcz¹ i informacyjn¹1.
a. Funkcja ochronna/rozpoznawcza
Znak zapewnia ochronê w ramach miêdzynarodowego prawa humanitarnego konkretnym
osobom i obiektom. Pozwala on równie¿ rozpoznaæ na polu walki takie osoby i obiekty. Kategorie osób i obiektów chronionych wyszczególnione s¹ w art. 24-27 KG I oraz w art. 8 [c]
PD I. S¹ to jednostki medyczne (np. szpitale, oœrodki przetaczania krwi, sk³adnice materia³ów
medycznych), medyczne œrodki transportu (l¹dowe, wodne i powietrzne) oraz personel medyczny i duchowny (np. sanitarny personel cywilny i wojskowy, kapelani, wojskowi pielêgniarze
lub noszowi w czasie w pe³nienia obowi¹zków, personel stowarzyszenia krajowego CK lub CP
uznany przez odpowiednie w³adze wojskowe, personel innych ochotniczych stowarzyszeñ
pomocy uznanych przez odpowiednie w³adze wojskowe, personel stowarzyszenia krajowego
pañstwa neutralnego).
1 W konwencjach genewskich i protoko³ach dodatkowych dla okreœlenia funkcji znaku czerwonego krzy¿a u¿yto wyrazów
protective i distinctive (ochronny i rozpoznawczy). Wyrazy te wskazuj¹ na funkcjê ochronn¹ znaku na polu walki. W Regulaminie dla okreœlenia czerwonego krzy¿a w funkcji informuj¹cej o przynale¿noœci do Ruchu u¿yto wyrazu indicative
(wyró¿niaj¹cy, informacyjny). W poprzednim polskim t³umaczeniu Regulaminu nie dokonano rozró¿nienia pomiêdzy
wyrazami distinctive i indicative, t³umacz¹c oba jako “rozpoznawczy”. W Przewodniku, dla okreœlenia czerwonego krzy¿a
w funkcji informuj¹cej o przynale¿noœci do Ruchu, bêdziemy siê pos³ugiwaæ wyrazem “informacyjny”.
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Równie¿ MKCK i Federacja prowadz¹c swoje dzia³ania mog¹ korzystaæ ze znaku w funkcji
ochronnej/rozpoznawczej (art. 44 KG I). Odpowiednikami znaku czerwonego krzy¿a w znaczeniu ochronnym s¹ tak¿e specjalne sygna³y œwietlne, radiowe i elektroniczne (art. 6,7,8 za³¹cznika 1 do PD I).
b. Funkcja informacyjna
Znak informuje o zwi¹zku osób, dzia³añ lub dóbr ze stowarzyszeniem krajowym Czerwonego
Krzy¿a lub Czerwonego Pó³ksiê¿yca, MKCK lub Federacj¹. Znaków pe³ni¹cych tê funkcjê nie
wolno umieszczaæ na opaskach na ramiê i na dachach budynków (art. 39 i 44 KG I).
Rozró¿nienie pomiêdzy znakiem w znaczeniu ochronnym/rozpoznawczym b¹dŸ informacyjnym
nie jest to¿same z rozró¿nieniem pomiêdzy znakiem u¿ywanym w czasie konfliktu zbrojnego
i w czasie pokoju albo z rozró¿nieniem pomiêdzy znakiem du¿ych b¹dŸ ma³ych rozmiarów.
Podzia³ ten nie przebiega wed³ug tych samych granic, nie nale¿y wiêc myliæ tych pojêæ.

5. U¿ywanie znaku przez si³y zbrojne
Pierwszym i podstawowym celem umieszczania znaku jest zapewnienie ochrony miejscom
i osobom uprawnionym do tego przez konwencje genewskie. W tym celu znaku u¿ywaj¹ s³u¿by
medyczne si³ zbrojnych. Zasady u¿ywania znaku przez wojsko okreœlaj¹ w³aœciwe przepisy.
Aby uporz¹dkowaæ sprawê wygl¹du znaku w si³ach zbrojnych, Minister Obrony Narodowej
wprowadzi³ w Wojsku Polskim jednolity sposób malowania znaku czerwonego krzy¿a na
l¹dowych obiektach medycznych (Norma obronna nr NO-02-A032. Emblemat genewski.
Maskowanie na l¹dowych obiektach medycznych. Decyzja nr 302/MON Ministra Obrony Narodowej z 17 grudnia 2001 r. w sprawie norm obronnych, Dz. Urz. MON z 2001 r., poz. 186).
Norma zawiera zasady umieszczania znaku czerwonego krzy¿a na pojazdach, samolotach i œmig³owcach, wagonach kolejowych i namiotach szpitalnych. Odwo³uje siê do normy NATO
STANAG 2454, dotycz¹cej szczegó³owych zasad umieszczania znaku. Polska norma oparta jest
równie¿ na normie NATO STANAG 2931.
Si³y zbrojne pañstwa mog¹ u¿ywaæ albo znaku czerwonego krzy¿a albo znaku czerwonego pó³ksiê¿yca. Niedopuszczalne jest u¿ywanie obu znaków jednoczeœnie.
Znak czerwonego krzy¿a zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2003 r., wystêpuje te¿ na
kartach to¿samoœci. Karty wydawane s¹ w trzech kolorach. Karta to¿samoœci “¿ó³ta” ze znakiem czerwonego krzy¿a przeznaczona jest miêdzy innymi dla personelu PCK wykonuj¹cego w ramach pomocy wojskowej s³u¿bie zdrowia czynnoœci
wynikaj¹ce z konwencji genewskich i protoko³ów dodatkowych do nich. Karty wydawane s¹ w przypadku og³oszenia
mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku wyjazdu w celach
s³u¿bowych za granicê w zwi¹zku z udzia³em w: a. konflikcie
zbrojnym lub dla wzmocnienia si³ pañstwa albo pañstw
sojuszniczych; b. misji pokojowej; c. akcji zapobie¿enia aktom
terroryzmu lub ich skutkom; d. szkoleniach i æwiczeniach
wojskowych; e. akcjach ratowniczych, poszukiwawczych lub
humanitarnych. Kart¹ “¿ó³t¹” ze znakiem czerwonego krzy¿a
pos³uguj¹ siê równie¿: personel s³u¿b medycznych si³ zbrojnych,
innych organizacji humanitarnych (pomagaj¹cych wojskowym
s³u¿bom medycznym) oraz personel duchowny.
Rys. 1 Karta to¿samoœci “¿ó³ta”
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6. Forma znaku
Zgodnie z art. 5 Regulaminu znak w funkcji ochronnej powinien sk³adaæ siê z dwóch równych
ramion, przecinaj¹cych siê prostopadle poœrodku. Krzy¿ ani pó³ksiê¿yc nie mog¹ stykaæ siê
z t³em innego koloru ni¿ bia³y. Odcieñ czerwieni nie jest œciœle okreœlony, pó³ksiê¿yc zwrócony
jest w dowolnym kierunku.
W trakcie prac nad projektem konwencji genewskich obawiano siê usprawiedliwiania ataków na
obiekty chronione z powodu oznaczenia ich znakiem o niew³aœciwych wymiarach lub odcieniu
barwy. Dlatego te¿ konwencje nie okreœlaj¹ œciœle parametrów znaku w funkcji ochronnej. Warto
pamiêtaæ o tym, ¿e znak wykonywany jest niejednokrotnie w warunkach ekstremalnych, takich
jak konflikt zbrojny czy klêska ¿ywio³owa. Z tego powodu trudno o zachowanie idealnych proporcji czy kolorystyki.
W 1889 roku szwajcarskie Zgromadzenie Federalne zdefiniowa³o znak Konfederacji Szwajcarskiej jako bia³y krzy¿ na czerwonym tle, gdzie d³ugoœæ ramion krzy¿a przekracza ich szerokoœæ o jedn¹ szóst¹. Czerwonym krzy¿em o tych proporcjach pos³uguje siê Miêdzynarodowy
Komitet Czerwonego Krzy¿a (MKCK). Natomiast stowarzyszenia krajowe niektórych pañstw
zaczê³y pos³ugiwaæ siê wersj¹ krzy¿a sk³adaj¹cego siê z piêciu kwadratów. Takim krzy¿em
pos³uguje siê równie¿ Polski Czerwony Krzy¿.
Poni¿ej zamieszczone zosta³y nieobowi¹zkowe wzory graficzne2

b = a + 1/6a

a = b (krzy¿ sk³ada siê z 5 identycznych kwadratów)
Rys. 2 Czerwony krzy¿

O1 i O2 = 2 jednostki
R1 = 5 jednostek
R2 = 6 jednostek

O1 = O2 = R1 = R2

Rys. 3 Czerwony pó³ksiê¿yc

2 Philip Eberlin, Protective Signs, Genewa: MKCK 1983, s. 24. Por. Jean Pictet, The Sign of the Red Cross and the Repression of Abuses of the Red Cross Emblem, Genewa: MKCK [b.d.w.], s.14.
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7. Znak Polskiego Czerwonego Krzy¿a
Znak w funkcji informacyjnej wystêpuje ³¹cznie z nazw¹ lub inicja³ami stowarzyszenia krajowego (Regulamin art. 16). Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek rysunków lub napisów
na krzy¿u. T³o musi byæ bia³e. Regulamin nie uœciœla barwy i wymiarów znaku oraz nie reguluje wszystkich problemów zwi¹zanych z jego wygl¹dem. Informuje jednak, ¿e stowarzyszenie
krajowe mo¿e ustaliæ regu³y prawid³owego u¿ywania znaku.

Rys. 4 Znak Polskiego Czerwonego Krzy¿a

Znakiem PCK jest czerwony krzy¿ w otoczeniu dwóch koncentrycznych okrêgów czerwonych
z napisem na obwodzie “POLSKI CZERWONY KRZY¯” (w kolorze czarnym). Napis wykonany jest czcionk¹ Square bold extended z podwójnymi odstêpami pomiêdzy wyrazami. Czerwony kolor krzy¿a uzyskiwaæ nale¿y poprzez stosowanie farb drukarskich Pantone 1795 C, Pantone 32, Pantone 4853. Przy druku czarno-bia³ym nale¿y staraæ siê, aby krzy¿ nie by³ czarny,
a jasno-szary4 .

8. U¿ywanie znaku przez stowarzyszenie krajowe
Wy³¹czne prawo do pos³ugiwania siê znakiem informacyjnym w Polsce nale¿y do Polskiego
Czerwonego Krzy¿a. W czasie trwania konfliktu zbrojnego u¿ywanie znaku informacyjnego do
oznaczania pojazdów i budynków oraz osób zwi¹zanych z stowarzyszeniem krajowym, które
otrzyma³y pozwolenie na pos³ugiwanie siê znakiem w znaczeniu ochronnym, zale¿y od aprobaty
w³adz wojskowych.
W czasie pokoju:
Znak w znaczeniu ochronnym w czasie pokoju u¿ywany jest tylko i wy³¹cznie przez
wojskowe s³u¿by medyczne. Natomiast znak w znaczeniu informacyjnym zastrze¿ony jest dla
stowarzyszeñ krajowych Czerwonego Krzy¿a. Konwencje nie reguluj¹ precyzyjnie wielkoœci
znaku informacyjnego. Zgodnie z przepisami ma on byæ “ma³ych rozmiarów”, a jego
wielkoœæ nie mo¿e prowadziæ do pomylenia go ze znakiem w funkcji ochronnej.
3 Podane wy¿ej specyfikacje techniczne dotycz¹ druku w profesjonalnych drukarniach. Przy druku na drukarce biurowej
nale¿y u¿yæ dostêpnego koloru czerwonego.
4 Podrêcznik Upowszechniania Idei Czerwonokrzyskiej z 1991 roku informuje o mo¿liwoœci u¿ycia przy druku siatki czarno-bia³ej o nasyceniu kolorem 60%. Dla potrzeb biurowych wystarczy jednak dokonanie wydruku w odcieniach szaroœci.

10

Istniej¹ jednak dwa wyj¹tki, gdy znak w znaczeniu informacyjnym nie musi mieæ ma³ych
rozmiarów:
1. W czasie wydarzeñ, podczas których ratownicy stowarzyszenia krajowego musz¹
byæ szybko i ³atwo rozpoznani. Wtedy niezbêdne jest u¿ycie du¿ego znaku celem
identyfikacji osób udzielaj¹cych pomocy. Te wydarzenia to: klêski ¿ywio³owe i katastrofy oraz imprezy masowe, gdzie za udzielanie pierwszej pomocy odpowiada
stowarzyszenie krajowe Czerwonego Krzy¿a.
2. Je¿eli stowarzyszenie krajowe zawczasu przeznacza œrodki transportu do dzia³añ
zgodnych z konwencjami genewskimi w czasie konfliktu zbrojnego na podstawie
umowy z w³adzami wojskowymi. W momencie wybuchu konfliktu znak ten automatycznie zmieni funkcjê informacyjn¹ na rozpoznawcz¹/ochronn¹.
W POZOSTA£YCH SYTUACJACH ZNAK INFORMACYJNY MUSI POZOSTAÆ
MA£YCH LUB BARDZO MA£YCH ROZMIARÓW. ZNAKU INFORMACYJNEGO
NIE WOLNO UMIESZCZAÆ NA OPASKACH I DACHACH BUDYNKÓW.
W czasie konfliktu zbrojnego:
W czasie konfliktu zbrojnego stowarzyszenie krajowe mo¿e realizowaæ dwa rodzaje zadañ:
1. Zadania organizacji wynikaj¹ce z konwencji genewskich. Przy wykonywaniu tych
zadañ personel PCK podlegaj¹cy prawom i regulaminom wojskowym mo¿e pos³ugiwaæ siê znakiem w znaczeniu ochronnym.
2. Inne zadania statutowe (sprecyzowane w dokumentach takich jak: ustawa o PCK,
Statut PCK, dokumenty Ruchu), w trakcie wykonywania których pos³uguje siê znakiem informacyjnym.
Polskie ustawodawstwo na czas konfliktu zbrojnego nie ogranicza roli PCK. Organizacja mo¿e
wiêc prowadziæ swoje dzia³ania statutowe (niewynikaj¹ce z konwencji genewskich), podczas
których pos³ugiwaæ siê bêdzie znakiem informacyjnym.

9. U¿ywanie znaku przez MKCK, Federacjê i Ruch
Oprócz znaków u¿ywanych przez stowarzyszenia krajowe swoje znaki posiadaj¹ dwa pozosta³e
cz³ony Ruchu: MKCK oraz Federacja. Prawo pos³ugiwania siê znakiem przez MKCK i Federacjê wynika z konwencji genewskich (art. 44 KG I).
Znakiem MKCK jest czerwony krzy¿ z napisem na obwodzie ko³a: "COMITE INTERNATIONAL GENEVE".

ICRC
Rys. 5 Znak MKCK
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Natomiast Federacja, która nie jest ani stowarzyszeniem krajowym ani pañstwem, mog³a obraæ
za swoje god³o i czerwony krzy¿ i czerwony pó³ksiê¿yc, w 1983 roku przyjê³a poni¿szy znak.

Rys. 6 Znak Federacji

Znak Ruchu wygl¹da tak jak znak Federacji, jednak pozbawiony jest czerwonej obwódki.

Rys. 7 Znak Ruchu

10. Oznaczenie przynale¿noœci do stowarzyszenia
W tej czêœci materia³u przedstawione zosta³y informacje o tym, jak powinny u¿ywaæ znaku Polskiego Czerwonego Krzy¿a osoby zwi¹zane z organizacj¹, jak oznaczaæ sprzêt i dzia³ania prowadzone przez PCK.
a. Osoby (pracownicy, wolontariusze)
Pracownicy, jak i wolontariusze PCK maj¹ prawo nosiæ znak (w znaczeniu informacyjnym),
oznaczaj¹cy ich zwi¹zek ze stowarzyszeniem krajowym. Znaczek powinien byæ niewielkich
rozmiarów, w postaci broszki lub plakietki, gdzie obok znaku znajduje siê napis zawieraj¹cy
nazwê stowarzyszenia krajowego. Plakietka noszona w czasie pracy lub realizacji zadañ
wynikaj¹cych z bycia wolontariuszem, gdy pracownicy lub wolontariusze stykaj¹ siê z osobami spoza stowarzyszenia, powinna równie¿ zawieraæ informacjê, do jakiej jednostki organizacyjnej dana osoba przynale¿y: zarz¹d, grupa, klub, ko³o oraz imiê i nazwisko. W ten sposób stowarzyszenie buduje swoj¹ wiarygodnoœæ. Taka otwartoœæ i jawnoœæ pokazuje, ¿e za dzia³aniami
stoj¹ konkretni ludzie (wyj¹tkiem jest sytuacja zamieszek wewnêtrznych, gdy ze wzglêdu na
bezpieczeñstwo w³asne mo¿na nie podawaæ imienia i nazwiska).
W czasie wolnym i w czasie pracy wolontariusze i pracownicy mog¹ te¿ nosiæ bardzo ma³y
znaczek, poprzez który wyra¿aj¹ swoj¹ solidarnoœæ z Ruchem, jego zasadami i celami oraz
zwi¹zek ze stowarzyszeniem krajowym. Ze wzglêdu na bardzo ma³e rozmiary znaczka, mo¿na
na nim umieœciæ znak czerwonego krzy¿a, bez podania nazwy stowarzyszenia.
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b. Budynki, lokale, punkty pomocy
Znak Polskiego Czerwonego Krzy¿a oraz informacje dotycz¹ce jednostki organizacyjnej
(zarz¹d, klub, grupa) powinny byæ umieszczone w widocznym miejscu. Informacje te powinny
byæ umieszczone niezale¿nie od tego, czy budynek b¹dŸ lokal nale¿y do PCK, czy nie. Znaku
nie mo¿na umieszczaæ na dachu, gdy¿ móg³by byæ pomylony ze znakiem ochronnym. Nie nale¿y
umieszczaæ znaku na budynkach, które nale¿¹ wprawdzie do Polskiego Czerwonego Krzy¿a, ale
s¹ wy³¹cznie wynajmowane (PCK nie prowadzi tam dzia³alnoœci).
Znak PCK wraz z informacj¹ o przynale¿noœci do odpowiedniej jednostki organizacyjnej mo¿e
byæ umieszczany na szpitalach i punktach pierwszej pomocy nale¿¹cych do PCK oraz w innych
miejscach, w których PCK prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ statutow¹.
Ambulanse i punkty pomocy nie nale¿¹ce do stowarzyszenia krajowego ani do wojskowej s³u¿by medycznej mog¹ pos³ugiwaæ siê znakiem czerwonego krzy¿a wy³¹cznie wtedy, gdy udzielaj¹ pomocy bezp³atnie.
c. Œrodki transportu
Na œrodkach transportu u¿ywanych przez stowarzyszenie krajowe nale¿y umieszczaæ znak informacyjny (wraz z nazw¹ stowarzyszenia) oraz informacjê o jednostce, do której œrodek transportu
nale¿y.
NIE WOLNO UMIESZCZAÆ ZNAKU CZERWONEGO KRZY¯A BEZ OPISÓW, GDY¯
MO¯E TO POWODOWAÆ SKOJARZENIA Z POJAZDAMI WOJSKOWEJ S£U¯BY
MEDYCZNEJ I U¯YCIEM ZNAKU W ZNACZENIU OCHRONNYM.
Wyj¹tkiem jest sytuacja, w której w umowie z odpowiednimi w³adzami wojskowymi stowarzyszenie zawar³o klauzulê, i¿ w przypadku konfliktu zbrojnego dany pojazd bêdzie u¿ywany
do celów medycznych (art. 13 Regulaminu).

Rys. 8 Przyk³adowy sposób oznakowania pojazdów PCK

W wielu wypadkach pojazdy w stowarzyszeniu s¹ darami od sponsorów lub ich zakupy zosta³y
przez nich dofinansowane. Gdy sponsor domaga siê takiej informacji, mo¿na umieœciæ oprócz
znaku PCK logo sponsora (mniejsze i umieszczone w pewnej odleg³oœci od znaku PCK) oraz
informacjê, ¿e dany pojazd zosta³ podarowany lub ¿e przekazano du¿¹ sumê pieniêdzy na jego
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zakup. Informacja ta ma wyjaœniæ powi¹zania pomiêdzy sponsorem a stowarzyszeniem krajowym. Zasady szczegó³owe okreœlone zosta³y w Regulaminie.
NIE WOLNO U¯YWAÆ ZNAKU DO OZNACZANIA POJAZDÓW PRYWATNYCH ANI
INNYCH POJAZDÓW NIE BÊD¥CYCH W£ASNOŒCI¥ PCK. JE¯ELI POJAZD JEST
TYMCZASOWO U¯YWANY PRZEZ PCK, ZNAK NIE MO¯E BYÆ UMIESZCZONY W
SPOSÓB TRWA£Y.
d. Materia³y biurowe PCK (papier firmowy, koperty, wizytówki)
W 1998 roku w Biurze ZG PCK opracowano wzór u¿ywanego obecnie znaku PCK. Poza
znakiem opracowany zosta³ wzorcowy komplet materia³ów biurowych: papierów firmowych,
kopert, biletów wizytowych. Stosowanie tych jednolitych wzorów graficznych wzmacnia jednoœæ i spójnoœæ stowarzyszenia. Pozwala to równie¿ szybciej zidentyfikowaæ próby fa³szowania
znaku Polskiego Czerwonego Krzy¿a.
Na materia³ach informacyjnych nie powinno siê umieszczaæ symboli innych ni¿ te, które s¹
wspólne dla ca³ego stowarzyszenia. Niedopuszczalne jest pos³ugiwanie siê znakiem MKCK lub
Federacji. Zwi¹zek organizacyjny PCK z tymi dwiema instytucjami nie upowa¿nia do pos³ugiwania siê ich znakami. Wyj¹tkiem s¹ wspólne przedsiêwziêcia i wspólnie przeprowadzane kampanie.

Rys. 9 Wzór biletu wizytowego

Czcionka
Czcionk¹ u¿yt¹ do wykonania napisu “Polski Czerwony Krzy¿” w znaku PCK jest Square bold
extended, natomiast na papierze firmowym u¿ywamy czcionki Swiss 721. S¹ to czcionki z biblioteki Bitstream.
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Typografia - legenda

Rys. 9a Wzór biletu wizytowego imiennego

e. Materia³y promocyjne (koszulki, kubki, d³ugopisy, naklejki, itp.)
Przedmioty te pe³ni¹ podwójn¹ rolê:
- s³u¿¹ okreœleniu przynale¿noœci posiadacza do PCK (koszulka w czasie festynu czy kwesty);
- wyra¿aj¹ uznanie dla jego dzia³alnoœci (kubek wrêczony podczas uroczystoœci).
Przy projektowaniu tego typu materia³ów nale¿y pamiêtaæ, aby umieszczony na nich krzy¿ nie
móg³ byæ pomylony ze znakiem w znaczeniu ochronnym. W wypadku u¿ycia znaku czerwonego
krzy¿a nale¿y pamiêtaæ o obowi¹zku umieszczenia napisu “Polski Czerwony Krzy¿”. Je¿eli
przedmiot jest wyraŸnie dowodem uznania (kubek, zegar i inne przedmioty nie noszone na co
dzieñ) to dopuszczalna jest wiêksza dowolnoœæ w opatrywaniu go symbolami graficznymi. Wynika to z przepisów Regulaminu (Art. 5 akapit 3)
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Rys. 10 Niew³aœciwe (po lewej) i w³aœciwe (po prawej) u¿ycie znaku

f. Dowody uznania (medale, dyplomy itp.)
Na dowodach uznania powinien znaleŸæ siê napis “Polski Czerwony Krzy¿” oraz, je¿eli to
mo¿liwe, krótka informacja dotycz¹ca znaczenia dowodu uznania lub rodzaju zas³ugi, za któr¹
zosta³ przyznany. W tych sytuacjach forma graficzna nie jest dok³adnie okreœlona. (Regulamin
art. 5 akapit 3 i art. 26), ale zalecane jest stosowanie uznanych w Ruchu wzorów.

Rys. 11 Dyplom polskiej szko³y miêdzynarodowego prawa humanitarnego
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g. Piecz¹tki, legitymacje, sztandary
Piecz¹tki
Na piecz¹tkach (stemplach pod³u¿nych lub okr¹g³ych) u¿ywanych przez PCK wystêpuje znak
czerwonego krzy¿a z napisem “Polski Czerwony Krzy¿” oraz innymi danymi dotycz¹cymi podmiotu pos³uguj¹cego siê stemplem. Ze wzglêdu na wielkoœæ wystarczy na piecz¹tce umieœciæ
znak czerwonego krzy¿a i podpis “Polski Czerwony Krzy¿”. Nale¿y pamiêtaæ, aby nie umieszczaæ znaku czerwonego krzy¿a na stemplach imiennych.
Legitymacje
Nowy wzór legitymacji (zaakceptowany przez Dyrektora Biura ZG PCK) ze znakiem Polskiego
Czerwonego Krzy¿a pojawi³ siê w 2001 roku. Od 2003 roku w u¿yciu s¹ równie¿ nowe "mareczki" (dowody op³acenia sk³adki cz³onkowskiej umieszczane na legitymacji) ze znakiem Polskiego Czerwonego Krzy¿a.
Sztandary
Informacje dotycz¹ce wygl¹du sztandaru znajduj¹ siê w “Zasadach nadawania sztandarów
klubom HDK PCK” (Uchwa³a 242/2001 ZG PCK z 15 lutego 2001 r.); na jednej ze stron sztandaru powinien byæ umieszczony czerwony krzy¿ na bia³ym tle. Krzy¿ powinien sk³adaæ siê z piêciu jednakowych kwadratów. G³owica sztandaru mo¿e byæ wykonana w kszta³cie znaku czerwonego krzy¿a. Podobne przepisy nale¿a³oby wprowadziæ dla ca³ego stowarzyszenia.
h. Logo akcji
Polski Czerwony Krzy¿ prowadz¹c swoje akcje i programy u¿ywa logo dla potrzeb tych
akcji. W logo wykorzystywany jest znak Polskiego Czerwonego Krzy¿a.

Rys. 12 Logo 40 - lecia Ruchu SIM

Zarz¹dy lub jednostki podstawowe mog¹ tworzyæ w³asne logo dla akcji o zasiêgu lokalnym
z wykorzystaniem znaku Polskiego Czerwonego Krzy¿a, ale zawsze z poszanowaniem Regulaminu.

Rys. 13 Logo zaprojektowane przez Zarz¹d Okrêgowy
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UWAGA: W LOGACH NALE¯Y U¯YWAÆ ZNAKU POLSKIEGO CZERWONEGO
KRZY¯A. WSZELKIE MODYFIKACJE ZNAKU PCK LUB U¯YWANIE ZNAKU CZERWONEGO KRZY¯A S¥ NIEDOPUSZCZALNE
Projektuj¹c logo akcji nale¿y pamiêtaæ o kilku zasadach:
1. Starajmy siê o czytelny i przejrzysty wygl¹d logo.
2. U¿ywajmy znaku Polskiego Czerwonego Krzy¿a, a nie czerwonego krzy¿a.
3. Elementem logo nie mog¹ byæ wizerunki sprzeczne z celami i zadaniami PCK
(broñ, alkohol, papierosy), chyba ¿e chodzi o akcjê typu “rzuæ palenie z PCK”.
4. Je¿eli akcja jest prowadzona we wspó³pracy z innym podmiotem, znak Polskiego
Czerwonego Krzy¿a powinien znajdowaæ siê w pewnym oddaleniu od znaku partnera oraz powinny zostaæ zachowane w³aœciwe proporcje (patrz logo wspó³pracy z firm¹ Shell na stronie 22).

11. Zasady u¿ywania znaku
Poni¿sze zasady opracowano na podstawie Regulaminu i w oparciu o doœwiadczenia dotycz¹ce
ochrony znaku czerwonego krzy¿a zebrane w stowarzyszeniach krajowych. Stosowanie siê
do nich w codziennej dzia³alnoœci pracowników i wolontariuszy stowarzyszenia pozwoli na
poszanowanie znaku, przestrzeganie prawa i wzmocnienie wizerunku PCK.
POS£UGUJ¥C SIÊ ZNAKIEM OKA¯MY NALE¯NY MU SZACUNEK. KA¯DORAZOWO
OCEÑMY CZY POS£UGIWANIE SIÊ ZNAKIEM NIE PRZYNOSI UJMY PCK. NOSZ¥C
ZNAK LUB PRZEBYWAJ¥C W JEGO POBLI¯U POWSTRZYMAJMY SIÊ OD DZIA£AÑ,
KTÓRE MOG¥ BYÆ ODEBRANE NEGATYWNIE.
a. Ratownicy - pierwsza pomoc
Pierwsze stowarzyszenia krajowe czerwonego krzy¿a powo³ano, aby pe³ni³y pomocnicz¹ rolê
wobec wojskowych s³u¿b medycznych. Wolontariusze stowarzyszeñ krajowych nieœli pomoc
rannym ¿o³nierzom na polu walki. Dziœ, w warunkach pokoju, PCK pomaga poprzez zorganizowane w tym celu Grupy Ratownictwa PCK i Grupy Pomocy Humanitarnej PCK. Nosz¹c znak,
cz³onkowie tych grup powinni kierowaæ siê nastêpuj¹cymi zasadami:
1. Znak czerwonego krzy¿a, noszony przez ratowników, powinien zawsze zawieraæ
nazwê PCK.
2. Punkt, gdzie udzielana jest przez PCK pomoc, powinien obok znaku posiadaæ stosown¹ informacjê, ¿e niesiona pod tym znakiem pomoc ma zwi¹zek z PCK.
3. Znak na pojazdach zawsze powinien byæ umieszczany razem z nazw¹ stowarzyszenia, nie mo¿e on budziæ skojarzeñ z pojazdami wojskowej s³u¿by zdrowia.
4. Znak umieszczany na sprzêcie powinien raczej informowaæ o przynale¿noœci tego
sprzêtu do PCK, ni¿ o jego przeznaczeniu do niesienia pomocy.
5. Znak na plecach powinien byæ ³atwo usuwalny (np. mocowany “na rzepy”), gdy¿
mo¿e byæ noszony tylko w wyj¹tkowych sytuacjach (patrz strona 11)
6. Najlepszym miejscem dla umieszczenia znaku na ubiorze s¹ okolice po lewej lub
prawej stronie klatki piersiowej. (Znak na ramieniu mo¿e budziæ skojarzenia ze znakiem ochronnym - w tym miejscu umieszczony jest znak ochronny na opasce).
7. Ratownicy PCK, którzy spe³niaj¹ okreœlone warunki, mog¹ nosiæ odznakê “Ratownik PCK” (Uchwa³a ZG PCK nr 177/04 z dnia 8 stycznia 2004 r.).
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Rys. 14 Odznaka Ratownik PCK

Bia³y krzy¿ na zielonym tle
Unia Europejska przyjê³a Dyrektyw¹ Rady nr 92/58/EWG specjalny znak na oznaczenie przedmiotów w miejscu pracy zwi¹zanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeœnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844) wdro¿y³o tê dyrektywê do prawa polskiego
oraz nakaza³o stosowanie normy dotycz¹cej wygl¹du takich znaków (PN-93/N-01256/03). Znak
ten i jemu pokrewne u¿ywane s¹ do oznaczania: apteczki, punktu pierwszej pomocy, noszy, telefonu alarmowego. Stosowanie tego znaku równie¿ poza miejscami pracy pozwoli³oby unikn¹æ
wielu nadu¿yæ zwi¹zanych z oznaczaniem apteczek czy punktów pierwszej pomocy.

Rys. 15 Znak do oznaczania przedmiotów zwi¹zanych z pierwsz¹ pomoc¹
(bia³y krzy¿ na zielonym tle)

b. Honorowi Dawcy Krwi PCK
Przez wiele lat krwiodawcy pos³ugiwali siê znakiem czerwonego krzy¿a (zw³aszcza w celach
dekoracyjnych) z du¿¹ dowolnoœci¹. Nie wynika³o to ze z³ej woli osób bezinteresownie pomagaj¹cych bliŸnim, ale z braku informacji, a czasem uregulowañ wewn¹trz stowarzyszenia.
Najlepszym rozwi¹zaniem jest przyjêcie regu³ dotycz¹cych u¿ycia znaku w celach dekoracyjnych zgodnych z Regulaminem. Komentarze do artyku³u 5 (akapit 2 i 3) najlepiej wyra¿aj¹
te sytuacje, w których mo¿na u¿ywaæ czerwonego krzy¿a jako znaku dekoracyjnego. Dopuszcza
siê tam pewn¹ dowolnoœæ graficzn¹, o ile nie godzi ona w presti¿ znaku. Warto jednak pamiêtaæ,
i¿ wszelkie zmiany graficzne zacieraj¹ w œwiadomoœci osób postronnych ró¿nicê pomiêdzy
znakiem czerwonego krzy¿a, a znakami bêd¹cymi jego naœladownictwem.
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Regulamin zezwala na pewn¹ dowolnoœæ w u¿ywaniu znaku na materia³ach w celach dekoracyjnych, np.:
- Umieszczenie obwódki w innym kolorze wokó³ krzy¿a;
- Zmiana odcienia czerwieni;
- U¿ycie samego obramowania krzy¿a;
- Pokrycie znaku jakimœ motywem.
NALE¯Y PAMIÊTAÆ, ¯E TA DOWOLNOŒÆ NIE DOTYCZY ZNAKU U¯YWANEGO W
ZNACZENIU INFORMACYJNYM. NIE WOLNO TAKICH ZNAKÓW UMIESZCZAÆ NA
BUDYNKACH CZY PAPIERZE KORESPONDENCYJNYM. NAJLEPSZYM MIEJSCEM
DO UMIESZCZANIA TAK ZMIENIONYCH ZNAKÓW S¥: WYDAWNICTWA, MEDALE
I INNE DOWODY WDZIÊCZNOŒCI.
Znakiem czêsto u¿ywanym przez honorowych krwiodawców jest kropelka trzymaj¹ca znak
czerwonego krzy¿a. Prawa autorskie do wykorzystywania poni¿szego znaku graficznego posiada ZG PCK. Kropelkê nale¿y traktowaæ jak opisane powy¿ej logo akcji. Wraz z kropelk¹ musi
wystêpowaæ zawsze napis “Polski Czerwony Krzy¿”, wykonany czcionk¹ firmow¹. Mo¿e
byæ umieszczana na dowodach uznania zwi¹zanych z honorowym krwiodawstwem, jednak nie
powinna siê pojawiaæ na materia³ach biurowych.

Rys. 16 Kropelka Czerwonokrzyska

W dokumentach PCK dotycz¹cych ruchu Honorowych Dawców Krwi (HDK) znak czerwonego
krzy¿a wymieniony jest w kilku miejscach. Zgodnie z regulaminem klubu HDK (Uchwa³a KRR
32/96 z dnia 14 grudnia 1996 r.) klub ma prawo posiadaæ stempel pod³u¿ny ze znakiem czerwonego krzy¿a na górze stempla. Zgodnie z regulaminem klub HDK mo¿e posiadaæ sztandar
(patrz punkt poœwiêcony sztandarom). Kluby HDK mog¹ posiadaæ równie¿ w³asn¹ odznakê
klubow¹ i emblemat. Zasady ich posiadania (równie¿ wzór graficzny) zatwierdza Okrêgowa
Rada HDK. Rada musi kierowaæ siê Regulaminem u¿ywania znaku.
c. M³odzie¿ Polskiego Czerwonego Krzy¿a
Prawo do posiadania w³asnego znaku daje ruchowi m³odzie¿owemu Regulamin - artyku³y 16
i 17 okreœlaj¹ zasady pos³ugiwania siê znakiem przez m³odzie¿. W dokumentach PCK status
znaku MPCK uregulowany zosta³ w Za³¹czniku do uchwa³y KRR 23/2003 z 28 czerwca 2003
roku “Struktury i zasady dzia³ania ruchu m³odzie¿owego PCK”. W rozdziale 1 pkt 4 znajduje siê
przepis mówi¹cy, ¿e znakiem organizacyjnym MPCK jest znak czerwonego krzy¿a na bia³ym tle
w obwódce z napisem “M³odzie¿ Polskiego Czerwonego Krzy¿a” lub “M³odzie¿ PCK”. W chwili
obecnej funkcjonuj¹ dwa znaczki M³odzie¿y Polskiego Czerwonego Krzy¿a. Starszy, z grudnia
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1973 roku (zgodnie z zezwoleniem Ministra Spraw Wewnêtrznych Nr D. 448/S/XI/72) i nowy,
zatwierdzony wy¿ej wymienion¹ uchwa³¹ KRR.

Rys. 17a Stary znak M³odzie¿y PCK

Rys. 17b Nowy znak M³odzie¿y PCK

UWAGA: JEST TO JEDYNA DOZWOLONA MODYFIKACJA ZNAKU PCK
d. Transporty z pomoc¹ humanitarn¹
Jednym ze statutowych zadañ Polskiego Czerwonego Krzy¿a jest pomoc ofiarom katastrof
i klêsk ¿ywio³owych w kraju i zagranic¹, czêsto poprzez wysy³anie transportów. Regulamin
informuje, ¿e stowarzyszenie krajowe mo¿e u¿yæ znaku z nazw¹ lub inicja³ami stowarzyszenia
Czerwonego Krzy¿a do oznakowania wysy³anej pomocy. Transport musi nale¿eæ do stowarzyszenia krajowego b¹dŸ byæ przez nie nadzorowanym.
Nie wolno zezwalaæ na korzystanie ze znaku przez inne organizacje humanitarne, gdy¿
wtedy nie ma mo¿liwoœci kontroli przestrzegania zasad pos³ugiwania siê znakiem. Tym
bardziej, ¿e konwencje genewskie nie przewiduj¹ w czasie pokoju mo¿liwoœci pos³ugiwania siê
znakiem przez podmioty inne ni¿ wojskowe s³u¿by medyczne lub czêœci sk³adowe Ruchu5. Regulamin w art. 27 wyraŸnie i kategorycznie podkreœla koniecznoœæ unikania nadu¿yæ.
NIEDOPUSZCZALNE JEST U¯YWANIE ZNAKU DLA U£ATWIANIA PRZEKRACZANIA GRANIC PRZEZ ORGANIZACJE HUMANITARNE I INNE PODMIOTY SPOZA
RUCHU. SZCZEGÓLNIE GRO•NE JEST POS£UGIWANIE SIÊ ZNAKIEM PRZEZ PODMIOTY NIE ZWI¥ZANE Z RUCHEM NA TERENACH OGARNIÊTYCH KONFLIKTEM
ZBROJNYM. NALE¯Y PRZECIWDZIA£AÆ TAKIM PRAKTYKOM.
W wypadku czerwonokrzyskich transportów nie mo¿e zachodziæ podejrzenie o pogwa³cenie
którejkolwiek z siedmiu zasad Ruchu, a w szczególnoœci zasad humanitaryzmu, bezstronnoœci
czy niezale¿noœci stowarzyszenia.

5 Jedynym wyj¹tkiem s¹ punkty udzielaj¹ce tylko i wy³¹cznie bezp³atnej pomocy medycznej (I KG, art. 53).
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Przepisy konwencji genewskich mówi¹ wyraŸnie, ¿e na terenie danego pañstwa prawo do
pos³ugiwania siê znakiem czerwonego krzy¿a posiadaj¹ wojskowe s³u¿by medyczne i stowarzyszenie krajowe Czerwonego Krzy¿a. Jak wiêc traktowaæ transporty z pomoc¹ humanitarn¹
stowarzyszenia krajowego przeje¿d¿aj¹ce lub dostarczaj¹ce pomoc do innego kraju? OdpowiedŸ
na to pytanie da³a rezolucja XI przyjêta podczas X Miêdzynarodowej Konferencji Czerwonego
Krzy¿a (Genewa, 1921). W rezolucji znajduje siê przepis mówi¹cy o tym, ¿e je¿eli jedno stowarzyszenie prowadzi jak¹kolwiek dzia³alnoœæ na terenie innego kraju, musi ono poinformowaæ
o tym fakcie i uzyskaæ zgodê najwy¿szych w³adz stowarzyszenia tego kraju. Dotyczy to w szczególnoœci spraw zwi¹zanych z u¿yciem znaku i nazwy “Czerwony Krzy¿”, a wiêc i transportów
z pomoc¹ humanitarn¹.
e. Kwesty i imprezy masowe
W czasie festynów, koncertów czy innych imprez masowych obecnoœæ PCK zaznaczyæ siê mo¿e
w sposób dwojaki:
1. Stoisko promocyjne. Powinno ono byæ oznaczone znakiem PCK wraz z informacj¹, ¿e jest to stoisko promocyjne nie zwi¹zane z udzielaniem pierwszej pomocy,
pogotowiem ratunkowym czy punktem pobytu lekarza lub pielêgniarki. Unikniemy
w ten sposób nieporozumieñ zwi¹zanych z tym, ¿e ludzie kojarz¹ znak czerwonego
krzy¿a z pomoc¹ medyczn¹.
2. Punkt pierwszej pomocy. Gdy PCK udziela pierwszej pomocy po uzgodnieniu z
organizatorem imprezy, nale¿y punkt oznaczyæ znakiem PCK wraz z informacj¹ o
treœci “Punkt pierwszej pomocy” lub “Pierwsza pomoc”
3. Kwesty. PCK jest organizatorem zbiórek pieniê¿nych, popularnie zwanych kwestami. Kwestuj¹cy musz¹ mieæ na identyfikatorze znak PCK. Znaczek z czerwonym
krzy¿em mo¿e byæ przyklejany tylko osobom, które wyrazi³y chêæ jego przyjêcia.
f. Program “Sieæ Partnerów Polskiego Czerwonego Krzy¿a”
Program “Sieæ Partnerów PCK” dzia³a od czerwca 2001 roku w celu pozyskiwania dochodów
na dzia³alnoœæ statutow¹ Polskiego Czerwonego Krzy¿a. Dla potrzeb wspó³pracy Sieci z partnerami zewnêtrznymi Zarz¹d G³ówny PCK ustali³ specjalny tryb wydawania zgody na u¿ycie
znaku (Uchwa³a Zarz¹du G³ównego PCK Nr 289/2004 z dnia 28 paŸdziernika 2004 roku).

Rys. 18 Wykorzystanie znaku PCK przy wspó³pracy z firm¹ Shell
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12. Zasady u¿ywania znaku przez podmioty zewnêtrzne
a. Zasady ogólne obowi¹zuj¹ce we wspó³pracy z innymi podmiotami
W oparciu o art. 23 Regulaminu i Dzia³anie 17 ze Strategii Ruchu6 MKCK i Federacja okreœli³y
wspólnie zasady oceny i wyboru firm, z którymi czêœci sk³adowe Ruchu podejmuja wspó³pracê.
W wytycznych sprecyzowano, co czêœci sk³adowe Ruchu mog¹ zaoferowaæ w zamian za
uzyskane wsparcie, zw³aszcza gdy chodzi o u¿ycie znaków. Wytyczne powsta³y w oparciu o misjê i podstawowe zasady Ruchu, jego statut i mandaty ka¿dego z jego komponentów. Rezultatem
dzia³añ Ruchu ma byæ “wspólne i jednolite podejœcie do relacji z sektorem biznesowym”.
Wytyczne dziel¹ typy podpisywanych umów na;
- umowy o sponsorowaniu,
- umowy o marketingu spo³ecznym,
- umowy o sojuszach strategicznych (podpisywane z organizacjami pozarz¹dowymi).
Ka¿da z nich zawiera informacje, co powinno siê znaleŸæ w takiej umowie i jakie warunki
powinny spe³niæ obie strony umowy (równie¿ te dotycz¹ce znaku czerwonego krzy¿a). W tym
kontekœcie pos³uguj¹c siê znakiem powinniœmy kierowaæ siê nastêpuj¹cymi zasadami:
Nakazy i zakazy
Nakazy - postêpuj tak zawsze:
- U¿ywaj znaku i nazwy z nale¿nym szacunkiem;
- U¿ywaj znaku i nazwy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wzorami i Regulaminem;
- Przedk³adaj ochronê znaku nad pozyskiwanie dochodów;
- Konsultuj siê w wypadkach budz¹cych w¹tpliwoœci z osobami odpowiedzialnymi za ochronê
....znaku (np. Komisj¹ ds. Ochrony Znaku Czerwonego Krzy¿a);
- Porozumienia podpisuj na najwy¿ej 3 lata, zgodnie z wymogami Regulaminu;
- Oddzielaj znak czerwonego krzy¿a od znaków innych podmiotów, do³¹czaj¹c informacjê wy. jaœniaj¹c¹ powód u¿ycia znaku, (np. “Kupuj¹c produkty opatrzone znakiem wspierasz wspól. n¹ akcjê œwi¹teczn¹ pomocy najubo¿szym”). Na naszych produktach znak PCK powinien byæ
. wiêkszy ni¿ sponsora. Na produktach, gdzie u¿yczamy znaku jest on mniejszy;
- Zastrzegaj w umowach, ¿e znak PCK bêdzie wykorzystywany tylko i wy³¹cznie na terytorium
. Polski.
Zakazy - nigdy:
- Nie powoduj os³abienia szacunku dla znaku;
- Nie wspó³pracuj z osobami i organizacjami zaanga¿owanymi w dzia³ania, których cele s¹
. sprzeczne z celami PCK. Wykluczona jest wspó³praca z przemys³em: tytoniowym, spirytuso. wym i zbrojeniowym i z przedsiêbiorstwami o w¹tpliwej reputacji lub prowadz¹cymi kontro. wersyjn¹ dzia³alnoœæ;
- Nie wyra¿aj zgody na u¿ycie znaku w taki sposób, aby oznacza³o to poparcie dla danego pro. duktu czy przedsiêbiorstwa (np. u¿ycie znaku nie powinno byæ odbierane jako gwarancja jakoœ. ci produktu). Zgoda nie mo¿e byæ wykorzystana jako argument przeciwko.konkurentom tego
. .przedsiêbiorstwa lub produktu. W razie w¹tpliwoœci kieruj siê zasad¹ bezstronnoœci;
- Nie ³am postanowieñ Regulaminu.
6Strategia Ruchu przyjêta przez Radê Delegatów Miêdzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca w listopadzie 2001 r. (Rezolucja nr 3)
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b. Procedura udzielania zgody na u¿ycie znaku
Tryb uzyskania zgody na u¿ycie znaku Polskiego Czerwonego Krzy¿a okreœlony jest w za³¹czniku do Uchwa³y Zarz¹du G³ównego PCK Nr 288/2004 z dnia 28 paŸdziernika 2004 roku.
Jedynym cia³em mog¹cym udzieliæ zgody na u¿ycie znaku PCK jest Prezydium ZG PCK. Tryb
postêpowania w sprawie udzielenia zgody na pos³ugiwanie siê znakiem jest nastêpuj¹cy:
1. Zainteresowany podmiot po uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej przez w³aœciwy
zarz¹d PCK, (je¿eli podmiot chce pos³ugiwaæ siê znakiem na obszarze powiatu w³aœciwy jest zarz¹d rejonowy PCK, na obszarze województwa - zarz¹d okrêgowy PCK,
na obszarze kilku województw - Zarz¹d G³ówny PCK), powinien z³o¿yæ wniosek
do Komisji ds. Ochrony Znaku Czerwonego Krzy¿a.
2. Komisja ds. Ochrony Znaku opiniuje wniosek oraz przygotowuje dla Prezydium
ZG PCK projekt stosownej uchwa³y.
3. Prezydium podejmuje decyzjê i przyjmuje uchwa³ê po zapoznaniu siê z opini¹ Komisji.
4. Od decyzji mo¿na odwo³aæ siê w ci¹gu 14 dni do Zarz¹du G³ównego PCK.
Prezydium ZG PCK podejmuj¹c decyzjê kieruje siê konwencjami genewskimi, ustaw¹ o Polskim Czerwonym Krzy¿u, Statutem PCK oraz Regulaminem (a w szczególnoœci art. 23, 24, 25).
Przyczyn¹ odrzucenia wniosku mog¹ byæ:
- Sprzecznoœæ dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa lub organizacji z celami statutowymi PCK;
- W¹tpliwa reputacja przedsiêbiorstwa lub organizacji;
- Niewspó³miernoœæ korzyœci wobec ponoszonych.strat;
- Niedope³nienie wymogów formalnych.
Zgoda wydawana przez Prezydium ZG PCK wydawana jest na czas okreœlony (maksymalnie na
3 lata). Znak Polskiego Czerwonego Krzy¿a mo¿e byæ umieszczany tylko na materia³ach nietrwa³ych, takich jak papier.
c. Legalne u¿ycie znaku nie wymagaj¹ce zgody PCK
Znak drogowy ze znakiem czerwonego krzy¿a
W polskim prawie wystêpuj¹ cztery znaki drogowe, w których u¿yto znaku czerwonego krzy¿a.
S¹ to znaki okreœlone w za³¹czniku do rozporz¹dzenia ministrów infrastruktury oraz spraw
wewnêtrznych i administracji z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 220 poz. 2181) Znaki te wystêpuj¹ pod
nazwami: D-21 “szpital”, D-22 “punkt opatrunkowy”, F-18 “przeciwny kierunek ruchu dla
okreœlonych pojazdów” oraz znak “Drogowskaz do pogotowia ratunkowego”. Tylko pierwsze
dwa znaki zgodne s¹ ze znakami zawartymi w Konwencji o ruchu drogowym sporz¹dzonej w
Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. 1988 nr 5 poz. 42 (K))

Rys. 19 Znaki drogowe okreœlone w
konwencji wiedeñskiej z 1968 r.
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U¿ycie tych dwóch znaków jest wyj¹tkiem wobec generalnego zakazu u¿ywania znaku czerwonego krzy¿a zawartego w konwencjach genewskich. W poprzedniej konwencji o znakach drogowych z 1949 roku znak D-22 dotyczy³ tylko punktów opatrunkowych prowadzonych przez
stowarzyszenie krajowe Czerwonego Krzy¿a. Nastêpna konwencja z 1968 roku usunê³a fragment przepisu o stowarzyszeniu krajowym, rozszerzaj¹c tym samym prawo do pos³ugiwania siê
znakiem na wszystkie punkty opatrunkowe. O ile w przypadku znaku D-22 sytuacja jest jasna,
to znak D-21 “szpital” mo¿na zast¹piæ innym znakiem dopuszczonym przez konwencjê o ruchu
drogowym z 1968 roku. Poni¿szy znak równie¿ oznacza, i¿ w pobli¿u znajduje siê szpital.

Rys. 20 Znak drogowy “Szpital”

Wspomniane rozporz¹dzenie ministra infrastruktury wprowadza do u¿ytku dwa dalsze znaki
z czerwonym krzy¿em. S¹ to znaki F-18 “przeciwny kierunek ruchu dla okreœlonych pojazdów”
oraz znak “Drogowskaz do pogotowia ratunkowego”. Oba wymienione znaki nie wystêpuj¹ w
konwencji wiedeñskiej o ruchu drogowym, wiêc ich u¿ycie ³amie postanowienia art. 38 i 44 KG I.

Rys. 21 Znak F-18 i znak “Drogowskaz do pogotowia ratunkowego”

Pos³ugiwanie siê znakiem nie bêd¹ce nadu¿yciem
Czasem znak czerwonego krzy¿a jest u¿ywany przez ró¿ne podmioty nie zwi¹zane z Ruchem.
Konwencje nie przewiduj¹ wprawdzie takiego u¿ycia, nie jest to jednak niezgodne z ich duchem.
Na przyk³ad firmy modelarskie mog¹ produkowaæ modele ambulansów wojskowych ze znakiem
czerwonego krzy¿a. Nie jest równie¿ wykroczeniem oznaczenie czerwonym krzy¿em pojazdu
zabytkowego - karetki wojskowej. Równie¿ przedstawienie w filmie sanitariusza wojskowych
s³u¿b medycznych, dzia³aj¹cego zgodnie z postanowieniami konwencji genewskich nie jest
nadu¿yciem. Sytuacje te traktowaæ nale¿y jako propagowanie w³aœciwego u¿ycia znaku prowadzone przez podmiot inny ni¿ czêœæ sk³adowa Ruchu.
Wykorzystanie znaku czerwonego krzy¿a jako elementu sk³adowego dzie³ sztuki nastrêcza wiele
problemów. Je¿eli u¿ycie znaku nie jest ra¿¹co sprzeczne z jego rol¹ i funkcj¹, nie nale¿y
wszczynaæ interwencji. Dobr¹ praktyk¹ by³oby umieszczanie w pobli¿u eksponatu informacji
o znaku i roli, któr¹ spe³nia.
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13. Nadu¿ycia znaku
Nadu¿yciem znaku czerwonego krzy¿a jest korzystanie ze znaku, bez upowa¿nienia wynikaj¹cego z konwencji genewskich, protoko³ów dodatkowych lub uchwa³ Prezydium ZG PCK.
Nadu¿ycia mo¿na podzieliæ na: wiaro³omstwo, uzurpacjê, naœladownictwo.
a. Wiaro³omstwo (perfidia)
Wiaro³omstwo (perfidia) to powa¿ne naruszenie miêdzynarodowego prawa humanitarnego.
Wiaro³omstwem jest korzystanie ze znaku czerwonego krzy¿a/czerwonego pó³ksiê¿yca dla
ochrony zdrowych ¿o³nierzy (kombatantów) lub sprzêtu wojskowego. Zabrania tego miêdzynarodowe prawo humanitarne (PD I, art. 37, 38, 85 ust. 3, lit. f). Statut Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego traktuje takie naruszenie jako zbrodniê wojenn¹7 . W prawie polskim takie dzia³ania podlegaj¹ karze na podstawie art. 126 § 1. kodeksu karnego: “Kto w czasie dzia³añ zbrojnych u¿ywa niezgodnie z prawem miêdzynarodowym znaku Czerwonego Krzy¿a lub Czerwonego Pó³ksiê¿yca, podlega karze pozbawienia wolnoœci do lat 3”.

Rys. 22 Wiaro³omstwo (perfidia)

7”bezpodstawne u¿ywanie [...] oznak rozró¿niaj¹cych, ustanowionych przez konwencje genewskie, skutkuj¹ce œmierci¹ lub
powa¿nym zranieniem osoby” jest zbrodni¹ wojenn¹ (statut MTK art. 8, ust. 2, lit b, pkt vii).
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b. Uzurpacja
Uzurpacja to wykorzystywanie znaku czerwonego krzy¿a/czerwonego pó³ksiê¿yca w
celach nieprzewidzianych w konwencjach
genewskich lub nie bêd¹cych w zgodzie z ich
postanowieniami. Uzurpacja to tak¿e u¿ycie
znaku niezgodnie z ustaw¹ o PCK z 1964 r.
z zasadami zawartymi w Regulaminie i uchwa³ach w³adz PCK. Najczêstszymi przejawami uzurpacji jest korzystanie ze znaku dla
celów komercyjnych lub prywatnych.
Rys. 23 Uzurpacja znaku czerwonego krzy¿a

c. Naœladownictwo (imitacja)
Naœladownictwem (imitacj¹) jest u¿ywanie znaków, które mog¹ byæ mylone
ze znakiem czerwonego krzy¿a czy czerwonego pó³ksiê¿yca ze wzglêdu na
podobny kszta³t lub kolor.

Rys. 24 Naœladownictwo znaku czerwonego krzy¿a

14. Postêpowanie w przypadkach nadu¿yæ
Poni¿ej, krok po kroku, lista czynnoœci do wykonania:
1. Nale¿y naruszenie zarejestrowaæ. Wykonaæ zdjêcie, nagranie wideo, zdobyæ materia³ graficzny obrazuj¹cy zaistnia³¹ sytuacjê.
2. Materia³ nale¿y zaklasyfikowaæ - czy jest to uzurpacja, czy imitacja. Oba wykroczenia s¹ karane, jednak nie ma ¿adnej obowi¹zuj¹cej definicji, czym jest naœladownictwo i pozostawione jest to do decyzji organów wymiaru sprawiedliwoœci, które
mog¹ nie dopatrzyæ siê znamion wykroczenia w sprawie. Z uzurpacj¹ sprawa jest
znacznie prostsza.
3. Listem poleconym (przyk³adowa treœæ pisma poni¿ej w aneksie) nale¿y poinformowaæ podmiot naruszaj¹cy o bezprawnej praktyce i koniecznoœci doprowadzenia
stanu faktycznego do sytuacji zgodnej z prawem.
4. Gdy pismo pozostaje bez odpowiedzi, nale¿y spróbowaæ odbyæ rozmowê nak³aniaj¹c¹ do zaprzestania nadu¿ywania znaku i poinformowaæ podmiot naruszaj¹cy
o tym, ¿e skierujemy sprawê na drogê s¹dow¹.
5. O pope³nieniu wykroczenia w postaci naruszenia znaku czerwonego krzy¿a nale¿y
pisemnie poinformowaæ najbli¿szy posterunek policji. W myœl art. 17 kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia oskar¿ycielem publicznym jest policja. Pismo powinno zawieraæ informacje o charakterze nadu¿ycia (warto do³¹czyæ materia³ dowodowy) oraz formu³ê “Polski Czerwony Krzy¿ Zarz¹d Rejonowy/Okrêgowy
/G³ówny lub Jan Kowalski (wolontariusz) zg³asza wykroczenie w postaci nadu¿ycia
znaku czerwonego krzy¿a (lub jego naœladownictwa) na podstawie art. 15 ustawy
o PCK i art. 17 kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia w zwi¹zku z art
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53 konwencji genewskiej o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych
z 12 sierpnia 1949 (Dz. U. z 1956 r. nr 38 poz. 179) oraz art. 12, 13, 14 z ustawy
o Polskim Czerwonym Krzy¿u z 16 listopada 1964 (Dz. U. nr 41 poz. 276). Dokumentacja nadu¿ycia w za³¹czeniu”
Oprócz tych informacji nale¿y umieœciæ w zawiadomieniu adres siedziby podmiotu naruszaj¹cego (nie myliæ z adresem miejsca dokonania naruszenia). Policja ma obowi¹zek przyj¹æ zawiadomienie i rozpocz¹æ postêpowanie w tej sprawie.

15. Historia znaku
Historia znaku czerwonego krzy¿a jest tak d³uga jak historia Ruchu. Jednak do dnia dzisiejszego
nie wiadomo, kto jest autorem znaku.
W po³owie XIX w. armie europejskie u¿ywa³y ró¿nych znaków ochronnych (Austria - bia³ej
flagi, Francja - czerwonej, Hiszpania - ¿ó³tej, a inne kraje - czarnej). Za dzieñ powstania znaku
czerwonego krzy¿a uwa¿a siê 28 paŸdziernika 1863 r. W czasie trwania Miêdzynarodowej Konferencji Genewskiej (26-29 paŸdziernika 1863 r.) okreœlono, ¿e znakiem ochronnym bêdzie bia³a
opaska na lewym ramieniu. Jeden z uczestników konferencji zaproponowa³, by na bia³ej opasce
umieœciæ czerwony krzy¿. Ostatecznie powsta³ artyku³ 8 uchwa³y konferencji w brzmieniu: “Personel powinien nosiæ we wszystkich krajach, jako jednolit¹ odznakê rozpoznawcz¹, bia³¹ opaskê
naramienn¹ z czerwonym krzy¿em”. Przepis o podobnej treœci umieszczono w konwencji w
sprawie polepszenia losu rannych w armiach w polu bêd¹cych, przyjêtej w Genewie 22 sierpnia
1864 roku. W artykule 7 zapisano “[...] Flaga i opaska bêd¹ mieæ czerwony krzy¿ na bia³ym
polu”.
Analiza materia³ów znajduj¹cych siê w archiwach MKCK dowodzi, ¿e delegaci na konferencjê
w 1863 roku nie mieli intencji traktowania czerwonego krzy¿a na bia³ym tle jako symbolu religijnego.

Rys. 25 Opaska doktora Ludwika Appii
(z wojny prusko-austriacko-duñskiej, 1864 r.)
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Pierwszy powa¿ny problem ze stosowaniem znaku pojawi³ siê wraz z wybuchem wojny rosyjsko
- tureckiej w 1876 roku. Rz¹d turecki wystosowa³ wówczas notê do rz¹du Szwajcarii, depozytariusza konwencji genewskiej z 1864 r. z informacj¹, ¿e znakiem ochronnym strony tureckiej
bêdzie czerwony pó³ksiê¿yc. Strona turecka uzasadnia³a zmianê znaku obaw¹, ¿e krzy¿ móg³by
obra¿aæ uczucia ¿o³nierza muzu³mañskiego. Tureckie stowarzyszenie pomocy rannym ¿o³nierzom od momentu powstania w 1868 roku, a¿ do dnia wys³ania noty informuj¹cej o zmianie
znaku, u¿ywa³o znaku czerwonego krzy¿a. Rz¹d turecki stwierdzi³, ¿e bêdzie nadal szanowa³
znak czerwonego krzy¿a umieszczany na szpitalach i ambulansach strony przeciwnej. W koñcu
warunkowo i tylko na czas wojny uznano znak strony tureckiej.

Rys. 26 Czerwony pó³ksiê¿yc na bia³ym tle
zaproponowany przez stronê tureck¹

Po zakoñczeniu wojny Turcja nie zrezygnowa³a jednak z u¿ywania znaku, domagaj¹c siê jego
uznania przez miêdzynarodowe konferencje dyplomatyczne w latach 1899 i 1907. W czasie
trwania konferencji dyplomatycznej w 1906 roku Persja (dzisiejszy Iran) zg³osi³a wniosek o uznanie dodatkowego znaku ochronnego - czerwonego lwa i s³oñca na bia³ym tle.

Rys. 27 Czerwony lew i s³oñce

Konwencja genewska z 1906 roku utrzyma³a w mocy zasadê, ¿e jedynym znakiem ochronnym
jest czerwony krzy¿. Dopiero nastêpna konwencja genewska z 1929 roku uzna³a, ¿e zarówno
czerwony pó³ksiê¿yc, jak i czerwony lew i s³oñce s¹ znakami ochronnymi. KG I w art. 38 zawiera przepis w brzmieniu: “Jako wyraz ho³du dla Szwajcarii, god³o czerwonego krzy¿a na bia³ym
polu utworzone z odwróconych barw zwi¹zkowych, bêdzie u¿ywane nadal jako god³o i znak
rozpoznawczy wojskowej s³u¿by medycznej. Jednak¿e dla krajów, które zamiast czerwonego
krzy¿a jako znaku rozpoznawczego u¿ywaj¹ ju¿ czerwonego pó³ksiê¿yca lub czerwonego lwa
i s³oñca na bia³ym polu, god³a te s¹ równie¿ dopuszczone w rozumieniu niniejszej konwencji”.

Rys. 28 Znaki uznane w konwencjach genewskich z 1949 roku
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W trakcie obrad konferencji w 1949 roku Izrael zg³osi³ propozycjê nowego znaku - czerwonej
tarczy Dawida, jednak ta propozycja nie zosta³a przyjêta. Izrael z³o¿y³ zastrze¿enie do art. 38
KG I i odt¹d s³u¿by medyczne jego si³ zbrojnych oraz stowarzyszenie krajowe (Magen David
Adom)8 pos³uguj¹ siê czerwon¹ tarcz¹ Dawida. Nie jest to jedyna propozycja w historii znaku:
inne nie uwzglêdnione propozycje zg³osi³y: Japonia do 1866 r. - czerwone s³oñce i pas; Tajlandia do 1906 r. - czerwony krzy¿ i p³omieñ; Afganistan 1935 rok - czerwony ³uk; Indie koniec lat
40. - czerwone ko³o (symbol z flagi pañstwowej Indii); Liban koniec lat 40. - czerwony cedr;
Syria koniec lat 40. - czerwony daktyl; Sudan - czerwony nosoro¿ec; Kongo 1964 rok - czerwone
jagniê.
Warto przypomnieæ przyk³ad znaku powsta³ego z po³¹czenia czerwonego krzy¿a i czerwonego
pó³ksiê¿yca, u¿ywanego przez Zwi¹zek Stowarzyszeñ Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca ZSRR, który by³ zwi¹zkiem stowarzyszeñ republikañskich. Podzia³ ten odpowiada³
konstytucji ZSRR. Stowarzyszenia tworzy³y wspólny organ zwi¹zkowy do reprezentacji wobec
Ruchu. Wewn¹trz ka¿dej z republik, w zale¿noœci od kryteriów etnicznych i religijnych,
funkcjonowa³y stowarzyszenia czerwonego krzy¿a lub czerwonego pó³ksiê¿yca. Po rozpadzie
ZSRR znaku powsta³ego z po³¹czenia czerwonego krzy¿a i czerwonego pó³ksiê¿yca chcia³o u¿ywaæ stowarzyszenie krajowe w Kazachstanie, którego obywatelami w równych czêœciach s¹
muzu³manie i chrzeœcijanie. W 2001 r. Kazachstan przyj¹³ znak czerwonego pó³ksiê¿yca. Przed
podobnym wyborem stoi Erytrea.
Obecnie u¿ywane s¹ tylko dwa uznane znaki - krzy¿ i pó³ksiê¿yc, gdy¿ Iran po rewolucji islamskiej not¹ z 1980 roku zakomunikowa³, i¿ stowarzyszenie krajowe Islamskiej Republiki Iranu
u¿ywaæ bêdzie znaku czerwonego pó³ksiê¿yca, zastrzegaj¹c sobie mo¿liwoœæ powrotu do znaku
lwa i s³oñca. Chocia¿ znak czerwonego lwa i s³oñca wci¹¿ jest znakiem ochronnym
wymienionym w konwencjach genewskich, to Statut Ruchu z 1986 r. ju¿ go nie wymienia. Nie
zostanie wiêc uznane ¿adne nowe stowarzyszenie krajowe pos³uguj¹ce siê tym znakiem.

16. Nowy znak ochronny
Od 1876 roku, czyli momentu pojawienia siê drugiego znaku, wystêpowa³y w ³onie Ruchu d¹¿enia do ponownego ujednolicenia znaku. Zmierzaj¹ce do tego dzia³ania podejmowano wielokrotnie w trakcie Miêdzynarodowych Konferencji. Najlepiej wyrazi³ to Max Hüber (przewodnicz¹cy MKCK w latach 1928-1944) podczas XIV Miêdzynarodowej Konferencji Czerwonego
Krzy¿a w Brukseli w 1930 roku: “Tylko jednoœæ znaku ochronnego mo¿e zapewniæ jego miêdzynarodowe przestrzeganie”. Gdy jednak zrozumiano, ¿e pomimo najszczerszych chêci ujednolicenia znaku, nie ma mo¿liwoœci powrotu tylko do znaku czerwonego krzy¿a, zdecydowano, ¿e
aby uszanowaæ odmiennoœæ przekonañ mieszkañców pañstw, które nie chcia³y u¿ywaæ znaku
czerwonego krzy¿a b¹dŸ pó³ksiê¿yca, ustanowiony zostanie nowy znak ochronny. Wraz z rezygnacj¹ Iranu w 1980 r. z pos³ugiwania siê znakiem czerwonego lwa i s³oñca powsta³a szansa
dokonania zmian. Regulamin Ruchu z 1986 roku przewiduje uznanie stowarzyszeñ krajowych
pos³uguj¹cych siê ju¿ tylko jednym z dwóch znaków. Projekty graficzne nowego znaku by³y szeroko konsultowane w œrodowiskach czerwonokrzyskich, prawniczych i dyplomatycznych. Po
d³ugich debatach jako najbardziej neutralny wybrano znak czerwonego rombu. Znak ten znalaz³
siê w przygotowanym we wrzeœniu 2000 r. projekcie trzeciego protoko³u dodatkowego do konwencji genewskich. Niestety przebieg wydarzeñ na Bliskim Wschodzie od 2000 r. sprawia, ¿e
8Czerwona Tarcza Dawida nie jest stowarzyszeniem krajowym oficjalnie uznanym przez MKCK i Federacjê. W praktyce
œciœle wspó³pracuje z MKCK i Federacj¹ oraz uczestniczy jako obserwator w pracach Ruchu.
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przyjêcie tego protoko³u przez pañstwa-strony konwencji genewskich zosta³o od³o¿one w nieokreœlon¹ przysz³oœæ. Projekt trzeciego protoko³u dodatkowego zak³ada, ¿e obok ju¿ istniej¹cych znaków czerwonego krzy¿a i czerwonego pó³ksiê¿yca wprowadzony zostanie znak
czerwonego rombu. W œrodku rombu, u¿ywanego w znaczeniu informacyjnym, stowarzyszenie
krajowe mo¿e umieœciæ znak czerwonego krzy¿a, znak czerwonego pó³ksiê¿yca, oba znaki na
raz lub inny znak (np. czerwon¹ tarczê Dawida).

Rys. 29 Czerwony romb

17. Ochrona znaku w Polsce miêdzywojennej
W nied³ugim czasie po odrodzeniu Pañstwa Polskiego wraz z przyst¹pieniem Rzeczypospolitej
Polskiej do konwencji genewskiej z 1906 roku i powo³aniem Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzy¿a (PTCK), wprowadzono do prawa polskiego przepisy dotycz¹ce ochrony znaku
czerwonego krzy¿a.
Dokumenty dotycz¹ce ochrony znaku w II RP:
1. Statut PTCK z 1919 roku (art. 3) - stowarzyszenie posiada³o wy³¹czne prawo do
u¿ywania znaku okreœlonego w konwencji genewskiej z 1906 r.
2. Rozporz¹dzenie Prezydenta RP z 1 wrzeœnia 1927 r. o stowarzyszeniu “Polski Czerwony Krzy¿” (Dz. U. z 1927 r., Nr 79, poz. 688) - rozporz¹dzenie przyznawa³o PCK
prawo do u¿ywania znaku i nazwy czerwonego krzy¿a.
3. Rozporz¹dzenie Prezydenta RP z 1 wrzeœnia 1927 r. o ochronie znaku i nazwy Czerwonego Krzy¿a (Dz. U. z 1927 r., Nr 79, poz. 689)
4. Ustawa z 8 stycznia 1938 roku o ochronie znaku i nazwy Czerwonego Krzy¿a oraz
god³a Zwi¹zku Szwajcarskiego (Dz. U. z 1938 r., Nr 3, poz. 12)
Rozporz¹dzenie Prezydenta RP z roku 1927 r. i ustawa z 1938 r., przewidywa³y za nadu¿ycia
znaku mo¿liwoœæ kary aresztu (do 3 miesiêcy) i grzywny (do 3 tys. z³otych). Grzywna ta w swej
realnej wartoœci przekracza³a dziesiêciokrotnie karê pieniê¿n¹ przewidzian¹ w prawie obowi¹zuj¹cym wspó³czeœnie. Ustawodawca przewidywa³ równie¿ konfiskatê (na rzecz PCK)
towarów b¹dŸ opakowañ oznaczonych bezprawnie symbolem czerwonego krzy¿a lub znakiem
bêd¹cym jego naœladownictwem.
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Aneks
I. Wyci¹g z konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny z dnia 12 sierpnia 1949 roku (Dz.
U. z 1956 r. nr 38 poz. 179)

I Konwencja genewska
Art. 38
Jako wyraz ho³du dla Szwajcarii, god³o czerwonego krzy¿a na bia³ym polu utworzone z odwróconych barw
zwi¹zkowych, bêdzie u¿ywane nadal jako god³o i znak rozpoznawczy wojskowej s³u¿by medycznej. Jednak¿e dla krajów, które zamiast czerwonego krzy¿a jako znaku rozpoznawczego u¿ywaj¹ ju¿ czerwonego
pó³ksiê¿yca lub czerwonego lwa i s³oñca na bia³ym polu, god³a te s¹ równie¿ dopuszczone w rozumieniu
niniejszej konwencji.
Art. 44
God³o czerwonego krzy¿a na bia³ym tle i wyrazy “Czerwony Krzy¿” albo “Krzy¿ Genewski” bêd¹
mog³y byæ u¿ywane, wyj¹wszy przypadki wymienione w nastêpnych ustêpach niniejszego artyku³u, albo
w czasie pokoju, albo w czasie wojny jedynie do oznaczenia lub chronienia formacji i zak³adów sanitarnych, personelu i sprzêtu, chronionych przez niniejsz¹ konwencjê i inne konwencje miêdzynarodowe reguluj¹ce podobne sprawy. To samo odnosi siê do gode³ wspomnianych w ust. 2 art. 38, o ile chodzi
o kraje, które ich u¿ywaj¹. Krajowe Stowarzyszenia Czerwonego Krzy¿a i inne stowarzyszenia wymienione
w art. 26 bêd¹ mia³y prawo u¿ywania znaku rozpoznawczego, nadaj¹cego im ochronê konwencyjn¹, jedynie
w ramach postanowieñ niniejszego ustêpu.
Ponadto krajowe stowarzyszenia Czerwonego Krzy¿a (Czerwonego Pó³ksiê¿yca, Czerwonego Lwa i S³oñca) bêd¹ mog³y w czasie pokoju, stosuj¹c siê do ustawodawstwa krajowego, u¿ywaæ nazwy i god³a Czerwonego Krzy¿a przy dokonywaniu innych czynnoœci, zgodnych z zasadami podanymi przez miêdzynarodowe konferencje Czerwonego Krzy¿a. Je¿eli te czynnoœci bêd¹ dokonywane podczas wojny, warunki u¿ywania god³a powinny byæ takie, aby nie mo¿na ich by³o uwa¿aæ za poci¹gaj¹ce za sob¹ ochronê konwencyjn¹: god³o powinno byæ stosunkowo ma³ych rozmiarów i nie mo¿e byæ umieszczane na opasce lub dachu.
Miêdzynarodowe organy Czerwonego Krzy¿a i ich nale¿ycie upowa¿niony personel bêd¹ mia³y prawo
pos³ugiwaæ siê w ka¿dym czasie god³em Czerwonego Krzy¿a na bia³ym tle.
Zgodnie z ustawodawstwem krajowym i za wyraŸnym upowa¿nieniem jednego z krajowych stowarzyszeñ
Czerwonego Krzy¿a (Czerwonego Pó³ksiê¿yca, Czerwonego Lwa i S³oñca) bêdzie mo¿na wyj¹tkowo u¿ywaæ w czasie pokoju god³a konwencyjnego do oznaczania pojazdów u¿ywanych jako ambulanse i do
wskazywania po³o¿enia punktów opatrunkowych zastrze¿onych wy³¹cznie dla udzielania bezp³atnej pomocy lekarskiej rannym i chorym.
Art. 53
1. Bêdzie zabronione w ka¿dym czasie u¿ywanie przez osoby prywatne, towarzystwa lub domy handlowe zarówno publiczne, jak i prywatne, inne ni¿ uprawnione do tego na mocy niniejszej Konwencji,
god³a albo nazwy “Czerwony Krzy¿” lub “Krzy¿ Genewski”, jak równie¿ wszelkich znaków lub nazw
stanowi¹cych ich naœladownictwo, bez wzglêdu na cel, do którego s³u¿¹ i na datê, od której zaczê³y byæ
stosowane.
2. Ze wzglêdu na ho³d oddany Szwajcarii przez przyjêcie odwróconych barw zwi¹zkowych i ze wzglêdu na
mo¿liwoœæ pomieszania herbu Szwajcarii ze znakiem rozpoznawczym Konwencji bêdzie zakazane w ka¿dym czasie u¿ywanie przez osoby prywatne, towarzystwa lub domy handlowe herbu Konfederacji Szwajcarskiej, jak równie¿ znaków, stanowi¹cych jego naœladownictwo, czy to jako znaku fabrycznego lub handlowego albo ich czêœci sk³adowej, czy to w celach sprzecznych z uczciwoœci¹ handlow¹, czy te¿ w warunkach mog¹cych zraniæ uczucia narodowe szwajcarskie.
3. Jednak¿e Wysokie Umawiaj¹ce siê Strony, które nie by³y stronami Konwencji Genewskiej z dnia 27
lipca 1929 r., bêd¹ mog³y przyznaæ dawnym u¿ytkownikom tych gode³, nazw lub znaków wymienionych
w ust. 1, najwy¿ej trzyletni termin, licz¹c od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej Konwencji, do zaprzestania ich
u¿ywania, przy czym rozumie siê, ¿e w ci¹gu tego okresu, nie bêdzie mo¿na w podczas wojny u¿ywaæ ich
w celu uzyskania ochrony konwencyjnej.
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4. Zakaz ustanowiony przez ust. 1 niniejszego artyku³u stosuje siê równie¿ do gode³ i nazw wymienionych
w ust. 2 art. 38, nie wywieraj¹c skutku na prawa nabyte poprzednich u¿ytkowników.
2. Wyci¹g z ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzy¿u (Dz. U. z 1964 r. nr 41 poz.
276)
Art. 12.
1. God³em Polskiego Czerwonego Krzy¿a jest równoramienny czerwony krzy¿ na bia³ym polu (Krzy¿
Genewski) wystêpuj¹cy samodzielnie lub w po³¹czeniu z nazw¹ “Polski Czerwony Krzy¿”.
2. God³o i nazwa Polskiego Czerwonego Krzy¿a pozostaj¹ pod ochron¹ prawn¹.
Art. 13.
Prawo do u¿ywania znaku lub nazwy Czerwonego Krzy¿a jako god³a lub znaku rozpoznawczego i ochronnego przys³uguje w przypadkach i na zasadach okreœlonych w konwencjach miêdzynarodowych.
Art. 14.
1. Zabronione jest u¿ywanie z naruszeniem art. 13 znaku lub nazwy “Czerwony Krzy¿” lub “Krzy¿ Genewski”, jak równie¿ wszelkich znaków lub nazw stanowi¹cych ich naœladownictwo.
2. Zakaz okreœlony w ust. 1 dotyczy równie¿ u¿ywania znaków i nazw “Czerwonego Pó³ksiê¿yca” oraz
“Czerwonego Lwa i S³oñca”.
3. Zabronione jest u¿ywanie god³a Zwi¹zku Szwajcarskiego (bia³y krzy¿ na czerwonym tle) albo znaku
stanowi¹cego jego naœladownictwo wbrew postanowieniom konwencji miêdzynarodowych.
Art. 15.
1. Kto wbrew przepisom ustawy u¿ywa gode³, znaków lub nazw okreœlonych w art. 12, 13 i 14, podlega
karze grzywny do 2.500 z³9 .
2. Orzekanie w sprawach o wykroczenia okreœlone w ust. 1 nastêpuje w trybie przepisów o orzecznictwie
karno-administracyjnym.
3. Wyci¹g ze Statutu Polskiego Czerwonego Krzy¿a zatwierdzonego Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z
dnia 25 paŸdziernika 2004 (Dz. U. 237 poz. 2372)
Paragraf 4.1 God³em Polskiego Czerwonego Krzy¿a jest równoramienny czerwony krzy¿ na bia³ym polu
(Krzy¿ genewski) wystêpuj¹cy samodzielnie lub w po³¹czeniu z nazw¹ “Polski Czerwony Krzy¿” lub “PCK“.
Paragraf 4.2 Zasady i sposoby u¿ywania oraz ochrony znaku czerwonego krzy¿a okreœla ustawa o Polskim
Czerwonym Krzy¿u, Regulamin uchwalony przez organy Miêdzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzy¿a
i Czerwonego Pó³ksiê¿yca oraz uchwa³y wydane przez w³aœciwe organy statutowe Organizacji. Polski
Czerwony Krzy¿ wspó³pracuje z organami w³adzy i administracji publicznej w celu zapewnienia ochrony
znaku czerwonego krzy¿a.

9W chwili obecnej realna grzywna na rzecz skarbu pañstwa wynosi 2.500 z³otych. Wysokoœæ grzywny jest indeksowana
w oparciu o ustawy zmieniaj¹ce wysokoœæ grzywien i nawi¹zek. Ostatnia nowelizacja nast¹pi³a w 1995 roku.
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4. Pismo interwencyjne.
Poni¿ej przedstawiamy pismo, które mo¿e pos³u¿yæ za wzór pisma dotycz¹cego odmowy zgody na u¿ycie
b¹dŸ informuj¹cy podmiot o pope³nionym przezeñ nadu¿yciu. Proszê nie traktowaæ wszystkich sformu³owañ
dos³ownie. W zale¿noœci od okolicznoœci nale¿y dobraæ inne zwroty lub sformu³owania.

Numer pisma

miejscowoœæ,data

Pan Jan Kowalski
Prezes Stowarzyszenia / Dyrektor
“Pomoc potrzebuj¹cym” / “Apteka z krzy¿ykiem”
Szanowny Panie,
W zwi¹zku z nadu¿yciem znaku czerwonego krzy¿a - w ulotce stowarzyszenia "Pomoc potrzebuj¹cym / na
szyldzie “Apteki z krzy¿ykiem” / w ilustracji artyku³u / na opakowaniu produktu - uprzejmie informujemy,
¿e znak czerwonego krzy¿a chroniony jest przepisami prawa miêdzynarodowego obowi¹zuj¹cego w Polsce
(art. 44 i 53 konwencji genewskiej o pole-pszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych z dn. 12 sierpnia 1949 r., Dz. U. 1956 r. Nr 38 poz. 171) oraz przepisami prawa wewnêtrznego RP (art. 13, 14, 15 Ustawy
o Polskim Czerwonym Krzy¿u z dn. 16 listopada 1964 r., Dz. U. nr 41 poz. 276).
Szczegó³owe informacje o ochronie znaku mo¿na znaleŸæ na naszej stronie internetowej: www.pck.org.pl.
Prosimy zwróciæ uwagê na to, i¿ zgodnie z przepisami prawa:
- znak czerwonego krzy¿a spe³nia funkcjê ochronn¹ w czasie konfliktu zbrojnego: stanowi widzialny dowód
ochrony wskazuj¹c walcz¹cym, ¿e osoby (personel medyczny, delegaci Miêdzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzy¿a, ochotnicy stowarzyszeñ krajowych), jednostki medyczne (szpitale, punkty pierwszej pomocy) oraz œrodki transportu (l¹dowego, morskiego lub powietrznego) podlegaj¹ ochronie zgodnie z konwencjami genewskimi z 1949 r.;
- znak spe³nia równie¿ funkcjê informacyjn¹, zw³aszcza w czasie pokoju: informuje, ¿e dana osoba, instytucja lub obiekt s¹ zwi¹zane z Miêdzynarodow¹ Federacj¹ Stowarzyszeñ Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego
Pó³ksiê¿yca, z Miêdzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzy¿a lub, w naszym wypadku, z Polskim
Czerwonym Krzy¿em.
Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej znaku mog¹ zatem u¿ywaæ wy³¹cznie wojskowe s³u¿by medyczne oraz
Polski Czerwony Krzy¿. Dotyczy to równie¿ elementów graficznych, w których znak czerwonego krzy¿a
b¹dŸ jego naœladownictwo jest tylko czêœci¹ wzoru.
Informujemy tak¿e, ¿e ochrona znaku jest obowi¹zkiem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiego Czerwonego Krzy¿a, zw³aszcza w sytuacji czêstych nadu¿yæ, prowadz¹cych do utrwalenia b³êdnych wyobra¿eñ
i deprecjonuj¹cych jego znaczenie,
- dlatego te¿ nie mo¿emy wyraziæ zgody na korzystanie przez Pana Stowarzyszenie ze znaku czerwonego
. krzy¿a.
[lub]
- dlatego te¿ zmuszeni jesteœmy zwróciæ siê do Pañstwa o zaprzestanie nadu¿ywania znaku czerwonego
. krzy¿a.
Liczymy na zrozumienie, ¿e dba³oœæ o utrwalanie w œwiadomoœci w³aœciwego znaczenia znaku czerwonego
krzy¿a, znaku chroni¹cego ludzkie ¿ycie, le¿y w interesie nas wszystkich.
Z wyrazami szacunku
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