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WSTÊP
1. Cel Regulaminu
Niniejszy Regulamin U¿ywania Znaku Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca (zwany
dalej Regulaminem) precyzuje ró¿ne mo¿liwoœci u¿ywania przez stowarzyszenia krajowe znaku
czerwonego krzy¿a i czerwonego pó³ksiê¿yca na bia³ym tle, w ramach ustaleñ miêdzynarodowego
prawa humanitarnego i podstawowych zasad Miêdzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzy¿a
i Czerwonego Pó³ksiê¿yca (zwanego dalej Ruchem).
2. Podstawy prawne
Regulamin opiera siê na Konwencjach Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., a w szczególnoœci na
I Konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych, jak równie¿ w odniesieniu do niektórych dyspozycji na Protokole Dodatkowym I do Konwencji Genewskich z 8 czerwca 1977 r., dotycz¹cym ochrony ofiar miêdzynarodowych konfliktów zbrojnych.
I Konwencja czyni rozró¿nienie, w artykule 44, miêdzy dwoma sposobami u¿ycia znaku:
ochronnym i informacyjnym. Artyku³ ten ustala, w ogólnych zarysach, zasady kieruj¹ce tym zastosowaniem.
Protokó³ I poszerza u¿ywanie ochronne znaku, stwarzaj¹c odpowiednim w³adzom pañstwowym
(zwanym dalej w³adzami) mo¿liwoœæ jego u¿ycia w odniesieniu do osób i dóbr nie objêtych I
Konwencj¹ Genewsk¹ z 1949 roku. Wprowadza on ponadto mo¿liwoœæ u¿ycia sygna³ów rozpoznawczych wizualnych, akustycznych i elektronicznych.
3. Zastosowanie
Regulamin obowi¹zuje wszystkie stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzy¿a lub Czerwonego
Pó³ksiê¿yca. Rozwija artyku³ 44 I Konwencji Genewskiej, która nak³ada na stowarzyszenia
zobowi¹zania dotycz¹ce znaku. Chocia¿ granice legalnego u¿ywania, jakie nakreœla, musz¹ byæ
przestrzegane, nic nie stoi na przeszkodzie, aby stowarzyszenia ustala³y w³asne, bardziej rygorystyczne zasady.
Gdy ma zastosowanie Protokó³ I, niektóre dyspozycje Regulaminu nabieraj¹ szerszego znaczenia, dotycz¹cego stowarzyszenia pañstwa, w którym obowi¹zuje Protokó³ I. Nie dotyczy to stowarzyszeñ w pañstwach nie bêd¹cych stronami Protoko³u I, chyba ¿e uzyskaj¹ one zgodê w³adz.
4. Treœæ Regulaminu
Regulamin zawiera rozdzia³ dotycz¹cy u¿ywania ochronnego znaku i rozdzia³ dotycz¹cy informacyjnego u¿ycia znaku. Rozdzia³y te poprzedzone s¹ zasadami ogólnymi, które powinny pomóc
w rozwi¹zywaniu sytuacji nie wymienionych w jednym lub drugim rozdziale.
Artyku³y Regulaminu z regu³y s¹ opatrzone komentarzem, odsy³aj¹cym w razie potrzeby do
odpowiednich artyku³ów Konwencji Genewskich i Protoko³u I.
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ROZDZIA£ I
ZASADY OGÓLNE
Artyku³ 1
Cele u¿ywania znaku
Ochronne u¿ycie znaku ma na celu oznaczanie personelu i sprzêtu medycznego oraz religijnego,
które powinny byæ szanowane i chronione w czasie konfliktów zbrojnych.
Informacyjne u¿ycie znaku s³u¿y identyfikacji osób lub rzeczy maj¹cych zwi¹zek z Ruchem.
Chodzi o ten sam znak, który mo¿e pe³niæ dwie ró¿ne funkcje: w pierwszym przypadku znak
oznacza ochronê, w ramach miêdzynarodowego prawa humanitarnego, pewnych osób i dóbr, a w
szczególnoœci nale¿¹cych lub oddanych do dyspozycji wojskowej s³u¿by zdrowia, jak równie¿ personelu medycznego stowarzyszeñ krajowych Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca oraz
organizacji obrony cywilnej (Art.38 i 44, I Konwencja; Art. 8[c] Protoko³u I). W drugim przypadku znak wskazuje jedynie, ¿e nosz¹ca go osoba lub przedmiot zwi¹zane s¹ z Ruchem.
Artyku³ 2
Uprawnienia stowarzyszeñ krajowych
Stowarzyszenie krajowe mo¿e u¿ywaæ znaku w celach ochronnych jedynie za zgod¹ w³adz
i zgodnie z zasadami ustalonymi przez te w³adze.
Stowarzyszenie krajowe mo¿e u¿ywaæ znaku w celach informacyjnych, w czasie pokoju i w czasie konfliktu zbrojnego, w ramach nakreœlonych przez ustawodawstwo danego kraju, niniejszy
Regulamin i swój statut.
Ad art. 2 akapit 1: Stowarzyszenie krajowe jako takie nie ma wiêc prawa u¿ywania znaku tytu³em
ochrony. Do pañstw nale¿y wydanie dyspozycji koniecznych do umo¿liwienia u¿ycia znaku w celach ochronnych i zapewnienie nad tym kontroli. By unikn¹æ sytuacji zaskoczenia na pocz¹tku konfliktu zbrojnego, w³adze powinny ju¿ w okresie pokoju okreœliæ rolê pomocnicz¹ stowarzyszenia
krajowego wobec wojskowej s³u¿by zdrowia oraz zasady u¿ycia znaku przez personel stowarzyszenia w celu oznakowania jego sprzêtu medycznego.
Artyku³ 3
Presti¿ i poszanowanie znaku
Stowarzyszenie krajowe mo¿e u¿ywaæ znaku jedynie w ramach dzia³añ zgodnych z zasadami
przyjêtymi na Miêdzynarodowych Konferencjach Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca.
Stowarzyszenie krajowe ma obowi¹zek czuwania we wszystkich okolicznoœciach, aby nie dopuœciæ do os³abienia presti¿u i nale¿nego poszanowania znaku.
Zasady, o których mowa, to w pierwszym rzêdzie podstawowe zasady, wyznaczaj¹ce cele i sens
Ruchu: dobrowolna pomoc osobom cierpi¹cym, bezpoœrednim lub poœrednim ofiarom konfliktów,
klêsk ¿ywio³owych i spo³ecznych. Sens istnienia Ruchu Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca jest okreœlony we wstêpie do Statutu Ruchu.
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Stowarzyszenia krajowe powinny powstrzymaæ siê od u¿ywania znaku w trakcie dzia³añ maj¹cych odleg³y zwi¹zek z ich podstawow¹ misj¹.

Artyku³ 4
Rozró¿nienie dwóch funkcji znaku
Nale¿y unikaæ mylenia ochronnego u¿ycia znaku z jego u¿yciem informacyjnym. W przypadku konfliktu zbrojnego stowarzyszenie krajowe, kontynuuj¹c sw¹ dzia³alnoœæ z okresu pokoju,
przedsiêweŸmie wszelkie kroki, aby znak umieszczony tytu³em informacji na przedmiotach lub
noszony przez osoby, wskazywa³ jedynie na przynale¿noœæ do stowarzyszenia krajowego, a nie
stanowi³ tytu³u do szczególnej ochrony nale¿nej z mocy miêdzynarodowego prawa humanitarnego - w szczególnoœci powinien byæ ma³ych rozmiarów i nie powinien byæ umieszczany na
opaskach i dachach. Stowarzyszenie krajowe powinno stosowaæ powy¿sz¹ zasadê ju¿ w czasie
pokoju, aby od pocz¹tku konfliktu unikn¹æ jakichkolwiek pomy³ek co do ochronnego u¿ycia
znaku.
Ryzyko pomy³ki zale¿y nie tyle od formy graficznej znaku, ile od okolicznoœci towarzysz¹cych
jego u¿yciu; w szczególnoœci wiêc w sytuacjach, gdy znak jest u¿ywany równie¿ tytu³em ochrony,
a wiêc w czasie konfliktów zbrojnych zachodzi koniecznoœæ unikania takiej pomy³ki. Dlatego te¿
zaleca siê, aby znak u¿ywany przez stowarzyszenia krajowe w celach informacyjnych mia³ ju¿
w czasie pokoju stosunkowo ma³e rozmiary. Z tego samego powodu zaleca siê, aby tak¿e w czasie
pokoju zaniechaæ umieszczania znaku na opaskach, dachach, a tak¿e flagach. Nie wyklucza siê
jednak u¿ywania znaku o du¿ych rozmiarach w niektórych przypadkach, w szczególnoœci w sytuacjach, gdy ratownicy powinni byæ szybko rozpoznani.

Artyku³ 5
Graficzna forma znaku
Znak u¿ywany tytu³em ochrony powinien mieæ czyst¹ formê, bez jakichkolwiek dodatkowych
elementów na krzy¿u, czy pó³ksiê¿ycu, ani na bia³ym tle. Prawid³owy krzy¿ tworz¹ dwa równe
ramiona, jedno poziome a drugie pionowe przecinaj¹ce siê poœrodku. Forma i kierunek pó³ksiê¿yca s¹ dowolne. Ani krzy¿, ani pó³ksiê¿yc nie mog¹ dotykaæ brzegów flagi czy innego t³a. Odcieñ
czerwieni nie jest œciœle okreœlony. T³o musi byæ zawsze bia³e.
Znak u¿ywany w celu informacyjnym powinien wystêpowaæ ³¹cznie z nazw¹ b¹dŸ inicja³ami
stowarzyszenia krajowego. ¯aden napis ani rysunek nie mo¿e figurowaæ na krzy¿u, ani na pó³ksiê¿ycu. T³o musi byæ bia³e.
Dopuszcza siê u¿ywanie znaku w celach dekoracyjnych w granicach okreœlonych w art. 3 podczas imprez publicznych lub na przedmiotach maj¹cych za cel propagowanie stowarzyszenia krajowego lub Ruchu, takich jak: wydawnictwa, filmy, medale, czy inne dowody uznania. W takim
przypadku dopuszcza siê wiêksz¹ tolerancjê co do formy graficznej znaku, o ile pozwala na to
ustawodawstwo danego pañstwa. Co wiêcej, wówczas znak informacyjny powinien w miarê
mo¿liwoœci byæ umieszczony razem ze wzorem dekoracyjnym.
Ad art. 5 akapit 1: Przejrzysta forma graficzna znaku jest spraw¹ zasadnicz¹, tak aby osoby
i dobra uprawnione do korzystania ze znaku by³y ³atwe do identyfikacji, a wiêc mog³y byæ
skutecznie chronione. Ochrona nie zale¿y tylko i wy³¹cznie od znaku, a osoba maj¹ca prawo do
ochrony, nie oznaczona lub niew³aœciwie oznaczona nie traci oczywiœcie tego prawa.
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Ad art. 5 akapit 2 i 3: Nale¿y tu rozró¿niæ u¿ywanie znaku dla wskazania przynale¿noœci danej
osoby lub przedmiotu do stowarzyszenia krajowego (w tym wypadku strona graficzna musi byæ
zgodna z przyjêtymi zasadami) oraz jego u¿ywanie w celu reklamy i propagowania stowarzyszenia
i Ruchu. Dopuszcza siê wówczas pewn¹ dowolnoœæ, o ile nie godzi ona w presti¿ znaku. W tym
ostatnim przypadku stowarzyszenie krajowe decyduje, w ramach ustawodawstwa danego kraju
i uwarunkowañ pañstwowych, czy nale¿y i mo¿na zgodziæ siê na taki u¿ycie. Dowolnoœæ formy
graficznej mo¿e polegaæ na przyk³ad na obramowaniu krzy¿a z³ot¹ obwódk¹, ró¿nych odcieniach
czerwieni pó³ksiê¿yca, u¿yciu wyciêtego krzy¿a, pokryciu znaku jakimœ motywem. Stowarzyszenie
krajowe nie mo¿e u¿ywaæ takich form znaku ani do oznaczania swoich budynków, ani na papierze
korespondencyjnym, gdy¿ w tych przypadkach chodzi o typowe informacyjne u¿ycie znaku.

Artyku³ 6
Widocznoœæ znaku u¿ywanego w celach ochronnych
Znak u¿ywany w celach ochronnych powinien byæ rozpoznawalny z jak najwiêkszej odleg³oœci. Jego wielkoœæ powinna byæ zale¿na od okolicznoœci. W nocy lub przy z³ej widocznoœci mo¿e
byæ oœwietlony lub œwietlny. Powinien byæ w miarê mo¿liwoœci wykonany z materia³ów umo¿liwiaj¹cych jego rozpoznanie za pomoc¹ technicznych œrodków rozpoznawczych i umieszczony na
flagach lub p³askich powierzchniach, widoczny ze wszystkich mo¿liwych kierunków, w tym z powietrza.

Artyku³ 7
Uregulowania wewnêtrzne stowarzyszenia krajowego
Stowarzyszenie krajowe ustali warunki u¿ywania znaku w swoim regulaminie wewnêtrznym
lub wewnêtrznych wytycznych.
A. W zwi¹zku z u¿yciem ochronnym znaku regulamin lub wytyczne mog¹ w szczególnoœci zawieraæ:
- postanowienia zgodne z ustawodawstwem danego kraju w tej dziedzinie oraz z Regulaminem;
- wykaz w³adz uprawnionych do udzielania zezwoleñ na u¿ywanie znaku;
- wykaz przedsiêwziêæ, jakie nale¿y podj¹æ w momencie wybuchu konfliktu, dla unikniêcia
pomy³ek z u¿yciem znaku dla celów informacyjnych;
- warunki u¿ywania znaku przez osoby nale¿¹ce do stowarzyszenia krajowego i do oznaczenia
przedmiotów nale¿¹cych do stowarzyszenia.
B. W zwi¹zku z u¿yciem rozpoznawczym znaku regulamin lub wytyczne mog¹ zawieraæ:
- postanowienia zgodne z ustawodawstwem danego kraju w tej dziedzinie oraz z Regulaminem;
- warunki noszenia znaku przez cz³onków stowarzyszenia krajowego oraz m³odzie¿ Czerwonego
Krzy¿a lub Czerwonego Pó³ksiê¿yca;
- wyszczególnienie osób nie bêd¹cych cz³onkami stowarzyszenia krajowego, ale wyszkolonych
przez nie i uprawnionych do noszenia znaku;
- listê punktów pomocy i ambulansów kierowanych przez osoby trzecie, z prawem u¿ywania
znaku;
- szczegó³owe wytyczne odnosz¹ce siê do u¿ywania znaku w celach zbiórki funduszy, promocji
stowarzyszenia krajowego oraz na medalach i innych dowodach uznania;
- zasady dotycz¹ce dokumentów stwierdzaj¹cych uprawnienia osób do noszenia znaku lub tych,
które s¹ odpowiedzialne za dobra oznakowane god³em czerwonego krzy¿a.
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ROZDZIA£ II
OCHRONNE U¯YCIE ZNAKU
DZIA£ 1
ZASADY OGÓLNE

Artyku³ 8
Zgoda w³adz i warunki u¿ywania znaku
Zanim stowarzyszenie u¿yje znaku w celach ochronnych, powinno ono uzyskaæ zgodê w³adz
i ustaliæ z nimi warunki takiego u¿ycia znaku. Stowarzyszenie krajowe powinno podj¹æ kroki dla
zapewnienia przestrzegania tych warunków przez jego cz³onków oraz dla unikniêcia pomy³ek
zwi¹zanych z u¿yciem informacyjnym znaku.
Stowarzyszenie powinno uregulowaæ z w³adzami, w czasie pokoju, warunki u¿ywania znaku
w celach ochronnych na wypadek konfliktu zbrojnego przez jego personel medyczny i dla oznakowania jego medycznego wyposa¿enia. Ryzyko pomy³ek okreœlono w artykule 4.
W sytuacjach, gdy uzyskanie zezwolenia w³adz jest praktycznie niemo¿liwe (np. w razie powa¿nych zamieszek) i gdy istnieje pilna i oczywista potrzeba dzia³añ humanitarnych, stowarzyszenie
krajowe mo¿e dzia³aæ na podstawie domniemania, ¿e zezwolenie takie zosta³o udzielone. Zasada
humanitaryzmu wymaga bowiem podjêcia dzia³ania.
Co wiêcej, stowarzyszenie krajowe nie z³amie prawa miêdzynarodowego, poniewa¿ podstawowym celem prawa miêdzynarodowego jest s³u¿enie ludziom; w obliczu oczywistej potrzeby
dzia³ania humanitarnego przeszkoda formalna, taka jak wymieniona wy¿ej, nie mo¿e przeszkodziæ w inicjatywie, która w sposób jasny odpowiada duchowi prawa. Uwagi te odnosz¹ siê do
artyku³ów 8, 9, 10 niniejszego Regulaminu.

DZIA£ 2
OSOBY

Artyku³ 9
Personel medyczny stowarzyszenia krajowego
Personel medyczny stowarzyszenia krajowego, uprawniony do noszenia znaku ochronnego,
powinien go nosiæ podczas wype³niania swoich zadañ w sposób zapewniaj¹cy jego maksymaln¹
widocznoœæ.
Personel ten powinien nosiæ karty identyfikacyjne wydane przez w³adze dla potwierdzenia swojego statusu.
Ad art. 9 akapit 1: Status personelu medycznego jest przyznawany personelowi stowarzyszenia,
gdy znajduje siê on w dyspozycji wojskowej s³u¿by zdrowia ( art. 26, I Konwencja) i w czasie
pe³nienia swoich funkcji, gdy jest systematycznie i wy³¹cznie wykorzystywany do obs³ugi i kierowania szpitalami cywilnymi. (art. 20, IV Konwencja).
Protokó³ Dodatkowy I daje w³adzom mo¿liwoœæ przyznawania prawa u¿ywania znaku ochronnego ca³emu personelowi medycznemu (cywilnemu), co mo¿e w tym przypadku oznaczaæ uwzglêd-
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nienie personelu medycznego stowarzyszenia krajowego nie objêtego Konwencjami z 1949 roku.
Definicja personelu medycznego znajduje siê w artykule 8, punkt c Protoko³u Dodatkowego.
Dba³oœæ o widocznoœæ znaku konieczna jest szczególnie wtedy, gdy jest on noszony na terytoriach okupowanych oraz w strefach, w których tocz¹ siê lub mog¹ siê toczyæ dzia³ania wojenne.
(Patrz równie¿ art. 6 Regulaminu).
Ad art. 9 akapit 2: Patrz artyku³y 40 i 41 Za³¹cznika II do I Konwencji oraz artyku³ 18, punkt 3
Protoko³u I i artyku³y 1 i 2 Aneksu I do Protoko³u I. Stowarzyszenie krajowe powinno w razie
potrzeby przypomnieæ w³adzom o obowi¹zku wydania odpowiednich dokumentów to¿samoœci personelowi medycznemu stowarzyszenia.

DZIA£ 3
DOBRA

Artyku³ 10
Jednostki medyczne i œrodki transportu sanitarnego stowarzyszenia krajowego
Jednostki medyczne i œrodki transportu sanitarnego stowarzyszenia krajowego, upowa¿nione
przez w³adze do u¿ywania znaku tytu³em ochrony, powinny byæ oznaczane tak, aby zapewniæ
optymaln¹ widocznoœæ znaku.
W œwietle Konwencji, jednostki medyczne i œrodki transportu to formacje i instytucje medyczne,
budynki, materia³y i transport medyczny (patrz rozdzia³y III, V, VI I Konwencji).
W przypadku stowarzyszeñ krajowych chodzi w szczególnoœci o szpitale, ambulanse, statki szpitalne, transport powietrzny i magazyny materia³ów medycznych, gdy s¹ one przekazane do dyspozycji s³u¿b medycznych wojska, lecz równie¿ o szpitale cywilne, nale¿¹ce do stowarzyszenia krajowego, jeœli zosta³y za takie uznane i posiadaj¹ zgodê w³adz na u¿ywanie znaku (patrz art. 18 IV
Konwencji).
Protokó³ I daje w³adzom mo¿liwoœæ przyznawania prawa do u¿ywania znaku ochronnego wszystkim cywilnym jednostkom medycznym i cywilnym œrodkom transportu medycznego, czyli tak¿e
jednostkom medycznym i œrodkom transportu medycznego nie objêtym Konwencjami Genewskimi
z 1949 roku (nale¿¹cym do stowarzyszenia krajowego). Definicja jednostek medycznych, transportu medycznego i œrodków transportu figuruje w Protokole I, artyku³ 8, punkty e, f, g.
Szczegó³owe wytyczne co do widocznoœci znaku znajduj¹ siê w artykule 42 I Konwencji i rozdziale II Za³¹cznika I do Protoko³u I. (Patrz równie¿ art. 6 Regulaminu).

Artyku³ 11
Szczególne zasady sygnalizacji
Statki szpitalne i statki ratownictwa przybrze¿nego stowarzyszenia krajowego s¹ oznaczane
w sposób przewidziany w artykule 43 II Konwencji Genewskiej z 1949 r. Statki powietrzne stowarzyszenia krajowego s¹ oznaczane zgodnie z artyku³em 36 I Konwencji.
Ad art. 11 akapit 1: Statki szpitalne i statki ratownictwa przybrze¿nego, zwane wspó³czeœnie
"statkami ratowniczymi", ze wzglêdu na wielki tona¿ i wielki zasiêg dzia³ania niektórych z nich
powinny posiadaæ dokument wydany przez w³adze stwierdzaj¹cy, ¿e by³y nadzorowane w trakcie
wyposa¿ania i wyp³yniêcia. Ich nazwy i dane powinny byæ podane przede wszystkim stronom
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konfliktu. Statki szpitalne i statki ratownicze nie mog¹ byæ zajmowane przez walcz¹cych.
Szczegó³owe zasady z zakresu oznaczania s¹ zawarte w artykule 43 II Konwencji. Patrz równie¿
artyku³ 3 do 11 Aneksu do Protoko³u I.
Poza tym w œwietle artyku³u 23 Protoko³u I, inne statki stowarzyszenia krajowego, u¿ywane czasowo lub na sta³e do celów medycznych powinny byæ oznaczane zgodnie z artyku³em 43, akapit 2
II Konwencji. Nie s¹ one objête ochron¹ przed zajêciem.
Ad art. 11 akapit 2: Artyku³y maj¹ce zastosowanie w tym przypadku to: artyku³ 36 I Konwencji,
39 II Konwencji, 22 IV Konwencji, artyku³y 24 do 31 Protoko³u I i 5 do 13 Za³¹cznika I do Protoko³u I.

Artyku³ 12
Fakultatywne sygna³y rozpoznawcze
Za zgod¹ w³adz stowarzyszenie krajowe mo¿e oznaczaæ swoje jednostki medyczne i swoje œrodki transportu medycznego, u¿ywaj¹c oprócz znaku czerwonego krzy¿a rozpoznawczych sygna³ów
fakultatywnych tzn. niebieskiego sygna³u œwietlnego, sygna³u radiowego i elektronicznych œrodków identyfikacji.
Ustalenia dotycz¹ce sygna³ów rozpoznawczych znajduj¹ siê:
- w Za³¹czniku I do Protoko³u I, artyku³y 5 - 8,
- w dokumencie 9051 (niebieskie œwiat³a) Podrêcznika technicznego wydanego przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Lotnictwa Cywilnego ( ICAO),
- w dziale II artyku³u 40 Regulaminu Radiokomunikacji Miêdzynarodowego Zwi¹zku Telekomunikacji. (UIT),
- w rozdziale XIV Miêdzynarodowego Kodeksu Sygna³ów opublikowanego przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Morsk¹ (OMI).

Artyku³ 13
Oznaczenia w czasie pokoju
Za zgod¹ w³adz stowarzyszenie krajowe mo¿e, ju¿ w czasie pokoju oznakowaæ za pomoc¹
znaku i fakultatywnych sygna³ów rozpoznawczych jednostki i œrodki transportu, których przydzia³ medyczny na wypadek konfliktu zbrojnego jest okreœlony.

DZIA£ 4
ZASADY SZCZEGÓLNE

Artyku³ 14
Równoleg³e u¿ywanie znaku dla celów ochronnych i informacyjnych
Przy aprobacie w³adz stowarzyszenie krajowe mo¿e zezwoliæ swoim cz³onkom na noszenie
znaku z nazw¹ stowarzyszenia dla celów informacyjnych równoczeœnie ze znakiem o charakterze
ochronnym.
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Przy spe³nieniu tych samych warunków mienie przekazane do dyspozycji w³adz mo¿e byæ
oznakowane znakiem z nazw¹ stowarzyszenia krajowego.
W tych przypadkach znak u¿ywany w celu informacyjnym i nazwa stowarzyszenia krajowego
powinny mieæ ma³e rozmiary.

Artyku³ 15
Stowarzyszenie pañstwa neutralnego lub innego pañstwa nie bêd¹cego stron¹
konfliktu
Stowarzyszenie pañstwa neutralnego lub innego pañstwa nie bêd¹cego stron¹ konfliktu, które
chce oddaæ personel lub sprzêt medyczny do dyspozycji jednej ze stron konfliktu zbrojnego,
powinno uprzednio uzyskaæ zgodê tej¿e strony oraz w³adz w³asnego pañstwa. Zasady u¿ywania
znaku ochronnego powinny zostaæ ustalone z t¹ stron¹ konfliktu. Oddelegowane osoby i mienie
mog¹ u¿ywaæ znaku ju¿ od momentu rozpoczêcia misji.
Patrz artyku³ 27 I Konwencji Genewskiej dotycz¹cy wzmiankowanej sprawy.

ROZDZIA£ III:
U¯YWANIE INFORMACYJNE ZNAKU
DZIA£ 1
OSOBY

Artyku³ 16
Cz³onkowie i pracownicy stowarzyszenia krajowego
Cz³onkowie i pracownicy stowarzyszenia krajowego mog¹ nosiæ znak, zwykle ma³ych rozmiarów, w czasie pe³nienia czynnoœci s³u¿bowych.
W czasie pozas³u¿bowym cz³onkowie mog¹ nosiæ znak wy³¹cznie bardzo ma³ych rozmiarów,
np. w formie broszki lub znaczka.
O ile nie zachodz¹ wyj¹tkowe okolicznoœci, znak powinien wystêpowaæ z nazw¹ lub inicja³ami
stowarzyszenia krajowego.
Ad art. 16 akapit 1: Znak informacyjny zazwyczaj ma³ych rozmiarów, mo¿e mieæ w niektórych
przypadkach du¿e rozmiary, w szczególnoœci gdy chodzi o szybk¹ identyfikacjê ratowników (patrz
art. 4 wraz z komentarzem).
Ad art. 16 akapit 2: Poniewa¿ w tym przypadku u¿ycie znaku przekracza czas konkretnej dzia³alnoœci na rzecz stowarzyszenia krajowego, powinien byæ on ma³ych rozmiarów.
Ad art. 16 akapit 3: Jest na ogó³ wskazane, by wolontariusze byli rozpoznawani jako cz³onkowie stowarzyszenia krajowego. W niektórych jednak przypadkach powinno siê zezwoliæ na
zaniechanie umieszczania obok znaku nazwy lub inicja³ów stowarzyszenia, jeœli takie oznaczenie
mo¿e przeszkadzaæ w ich dzia³aniu (na przyk³ad w czasie zamieszek wewnêtrznych).
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Artyku³ 17
M³odzie¿ Czerwonego Krzy¿a
i Czerwonego Pó³ksiê¿yca
Stosowane s¹ zasady zawarte w artykule 16. Znak powinien wystêpowaæ z nazw¹ "M³odzie¿owy Czerwony Krzy¿" lub "M³odzie¿owy Czerwony Pó³ksiê¿yc" ewentualnie inicja³ami
"MCK".

Artyku³ 18
Inne osoby upowa¿nione przez stowarzyszenie krajowe do noszenia znaku
Stowarzyszenie krajowe mo¿e wyraziæ zgodê, na warunkach wewnêtrznie ustalonych, na u¿ywanie znaku przez osoby nie bêd¹ce cz³onkami stowarzyszenia, które uczêszcza³y na organizowane przez nie wyk³ady lub zda³y pomyœlnie egzaminy przez nie wymagane. Znak powinien
mieæ bardzo ma³e rozmiary i wystêpowaæ z nazw¹ lub inicja³ami stowarzyszenia, np. w formie
broszki lub odznaki.
Tymi osobami s¹ najczêœciej ratownicy i pielêgniarki, na które to osoby zwraca siê w ten sposób
uwagê spo³eczeñstwa.

DZIA£ 2
DOBRA

Artyku³ 19
Budynki i lokale u¿ytkowane przez stowarzyszenie krajowe
Znak z nazw¹ stowarzyszenia krajowego mo¿e byæ umieszczany na budynkach i lokalach
u¿ytkowanych przez stowarzyszenie, bez wzglêdu na to czy one do niego nale¿¹ czy nie.
W przypadku, gdy stowarzyszenie zajmuje tylko czêœæ budynku, znak mo¿e byæ umieszczony
tylko na czêœci przez niego u¿ytkowanej.
Znak powinien mieæ stosunkowo ma³e rozmiary i nie mo¿e byæ umieszczony na dachu, aby
w razie konfliktu unikn¹æ pomy³ek zwi¹zanych z u¿ywaniem znaku tytu³em ochrony.
Ad art. 19 akapit 2: W przypadku, gdy stowarzyszenie krajowe dzieli budynek z innymi osobami lub instytucjami, powinno ono czuwaæ, aby dzia³alnoœæ s¹siadów nie przynosi³a ujmy
presti¿owi znaku.
Ad art. 19 akapit 3: Odnoœnie ryzyka pomy³ek patrz art. 4.

Artyku³ 20
Budynki i lokale nale¿¹ce do stowarzyszenia krajowego nie zajmowane przez
stowarzyszenie
Stowarzyszenie krajowe nie powinno umieszczaæ znaku na budynkach lub lokalach stanowi¹cych jego w³asnoœæ, których nie zajmuje, lecz je wynajmuje b¹dŸ udostêpnia osobom trzecim.
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Artyku³ 21
Szpitale, punkty pomocy1, œrodki transportu stowarzyszenia krajowego
Znak z nazw¹ stowarzyszenia mo¿e byæ umieszczany na szpitalach i punktach pomocy
kierowanych przez stowarzyszenie oraz na œrodkach transportu, a w szczególnoœci na ambulansach u¿ywanych przez jego cz³onków i pracowników. Przy zachowaniu ograniczeñ okreœlonych
w art. 13 znak u¿ywany w takich wypadkach powinien mieæ wzglêdnie ma³e rozmiary dla unikniêcia, w czasie konfliktu zbrojnego, jakichkolwiek pomy³ek ze znakiem u¿ywanym tytu³em
ochrony.
Gdy chodzi o szpitale, u¿ywanie znaku o charakterze informacyjnym jest zastrze¿one wy³¹cznie
dla szpitali stowarzyszenia krajowego. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e szpitale, którym w³adze zamierzaj¹
zezwoliæ na u¿ywanie znaku tytu³em ochrony w czasie konfliktu mog¹, za zgod¹ w³adz, byæ
oznakowane ju¿ w czasie pokoju (patrz art. 10 i 13).
Dla unikniêcia nadu¿yæ stowarzyszenie krajowe powinno czuwaæ nad tym, aby usun¹æ znak
i swoj¹ nazwê ze œrodka transportu, jeœli udostêpnia go innej organizacji.
Co do mo¿liwoœci pomy³ek patrz art. 4.

Artyku³ 22
Punkty pomocy2 i ambulanse kierowane lub u¿ytkowane przez osoby trzecie
Stowarzyszenie krajowe mo¿e zezwoliæ osobom trzecim na u¿ywanie znaku w czasie pokoju
i zgodnie z ustawodawstwem danego kraju na oznaczanie punktów pomocy udzielaj¹cych tylko
i wy³¹cznie pomocy bezp³atnej, jak równie¿ ambulansom.
Stowarzyszenie mo¿e udzieliæ takiej zgody wy³¹cznie pod warunkiem uzyskania prawa do systematycznego kontrolowania u¿ywania znaku. Ponadto stowarzyszenie powinno zastrzec sobie
prawo wycofania zgody w trybie natychmiastowym.
Artyku³ 44 akapit 4 I Konwencji pozwala na oznaczanie oprócz ambulansów, punktów pomocy
"zarezerwowanych wy³¹cznie do udzielania bezp³atnej pomocy". Doœwiadczenie wykazuje, ¿e
zasada bezp³atnoœci jest czêsto interpretowana zbyt liberalnie: taka praktyka jest dopuszczalna
i pozostaje w zgodzie z duchem Konwencji tylko wtedy, gdy uzyskanie pomocy nie jest w ¿adnym
wypadku uzale¿nione od uiszczenia op³aty, a idea ochotniczej s³u¿by zwi¹zanej z Ruchem jest
respektowana.

1Konwencja ONZ dotycz¹ca sygnalizacji drogowej, przyjêta w Wiedniu 8 listopada 1968 r., jak równie¿ uzupe³niaj¹cy j¹ Uk³ad
Europejski, przyjêty w Genewie 1 maja 1971 r., przewiduj¹ dwa znaki drogowe, na których figuruje znak:
a) znak "punktu pomocy" (F, 1a) w formie czerwonego pó³ksiê¿yca na bia³ym tle otoczony niebiesk¹ obwódk¹.
Poniewa¿ chodzi o u¿ywanie znaku informacyjnego, stowarzyszenie krajowe powinno domagaæ siê od w³adz
u¿ywania tego znaku jedynie przy oznaczaniu punktów pomocy kierowanych przez stowarzyszenie lub posiadaj¹cych jego zezwolenie.
b) znak "szpital" (E, 12b), ma formê czerwonego krzy¿a lub czerwonego pó³ksiê¿yca na niebieskim tle oraz bia³e
³ó¿ko. Poniewa¿ takie u¿ycie znaku jest nadu¿yciem, stowarzyszenie krajowe powinno domagaæ siê od w³adz
u¿ywania innego znaku sygnalizuj¹cego "szpital" (E, 12a ), równie¿ przewidzianego w umowach , w formie
bia³ej litery H na niebieskim tle.
2Patrz objaœnienie 1 do art. 21.
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DZIA£ 3
UPOWSZECHNIANIE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY

Artyku³ 23
Kampanie i imprezy organizowane przez stowarzyszenie krajowe
Stowarzyszenie Krajowe mo¿e u¿ywaæ znaku w czasie akcji i imprez s³u¿¹cych propagowaniu
jego dzia³alnoœci, upowszechnianiu miêdzynarodowego prawa humanitarnego i Podstawowych
Zasad Ruchu lub zbiórki funduszy, przy zachowaniu ograniczeñ wynikaj¹cych z art. 2 - 5 Regulaminu.
Znak figuruj¹cy na drukach, przedmiotach i innych materia³ach pomocniczych u¿ywany w czasie kampanii powinien wystêpowaæ, o ile to mo¿liwe technicznie, z nazw¹ stowarzyszenia krajowego, tekstem lub rysunkiem propagandowym. Wygl¹d przedmiotów nie mo¿e sugerowaæ, i¿
podlegaj¹ one ochronie na mocy miêdzynarodowego prawa humanitarnego lub przynale¿noœci do
Ruchu, ani s³u¿yæ póŸniej do wykorzystania w innych celach. Przedmioty takie powinny mieæ
ma³e rozmiary b¹dŸ wykonane byæ z nietrwa³ych materia³ów.
Stowarzyszenie krajowe, które w celu zbierania funduszy lub prowadzenia swej dzia³alnoœci
upowszechniania podejmuje wspó³pracê z jakimœ przedsiêbiorstwem handlowym lub inn¹ instytucj¹ mo¿e umieszczaæ znak handlowy przedsiêbiorstwa, jego logo (znak graficzny) lub nazwê na
artyku³ach wykorzystywanych przez stowarzyszenie, na jego materiale reklamowym lub na
przedmiotach sprzedawanych przez nie, z zastrze¿eniem zachowania nastêpuj¹cych warunków:
a) nie wolno wywo³ywaæ nieporozumieñ w spo³eczeñstwie co do zwi¹zków dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa lub jakoœci jego wyrobów ze znakiem lub te¿ samym stowarzyszeniem;
b) stowarzyszenie krajowe powinno zachowaæ kontrolê nad ca³¹ kampani¹, zw³aszcza nad
dobrem przedmiotów, na których umieszczony jest znak handlowy, znak graficzny lub
nazwa przedsiêbiorstwa oraz nad miejscem umieszczenia, form¹ i rozmiarami takich
oznaczeñ;
c) kampania musi byæ powi¹zana z jednym konkretnym dzia³aniem i w zasadzie ograniczona
w czasie i miejscu;
d) przedsiêbiorstwo nie mo¿e w ¿adnym wypadku prowadziæ dzia³alnoœci stoj¹cej w sprzecznoœci z celami Ruchu i jego Zasadami; nie mo¿e te¿ byæ ono uwa¿ane za kontrowersyjne;
e) stowarzyszenie krajowe musi zastrzec sobie prawo do rozwi¹zania umowy w ka¿dym czasie i bardzo krótkim terminie, gdyby dzia³alnoœæ przedsiêbiorstwa mia³a podwa¿aæ
poszanowanie i presti¿ znaku;
f) korzyœci materialne lub finansowe uzyskane przez stowarzyszenie krajowe z takiej kampanii
musz¹ byæ znaczne, nie zagra¿aj¹c jednak niezawis³oœci stowarzyszenia;
g) umowa miêdzy Stowarzyszeniem Krajowym a jego partnerem musi byæ sporz¹dzona na
piœmie;
h) umowa musi byæ zatwierdzona przez centralne kierownictwo stowarzyszenia krajowego.
Stowarzyszenie krajowe mo¿e upowa¿niæ przedsiêbiorstwa lub inne organizacje do podawania
w materiale reklamowym, ¿e przekaza³y one dar lub w inny sposób wspar³y dzia³alnoœæ stowarzyszenia. Mo¿na upowa¿niæ przedsiêbiorstwo do umieszczania takiej wzmianki
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równie¿ na towarach przeznaczonych do sprzeda¿y, z których zysk w ca³oœci lub czêœci zostanie
przekazany stowarzyszeniu krajowemu. Takie upowa¿nienie jednak¿e powinno byæ œciœle powi¹zane z przestrzeganiem warunków podanych w poprzednim akapicie, punkty a, c, d, e, f, g i h.
W czasie kampanii promocyjnej stowarzyszenie krajowe powinno zapewniæ sobie prawo wgl¹du
w ksiêgowoœæ dotycz¹c¹ tej kampanii. Ponadto stowarzyszenie powinno starannie kontrolowaæ
sposób, w jaki pomoc jest opisywana w materiale reklamowym lub na wymienionych towarach.
To samo odnosi siê do fotografii lub innego materia³u wizualnego, wykorzystywanego w zwi¹zku
z t¹ kampani¹. Mo¿e ono upowa¿niaæ do umieszczania znaku na towarach przeznaczonych do
sprzeda¿y i w materiale reklamowym tylko przy zachowaniu bardzo du¿ej powœci¹gliwoœci i pod
warunkiem, ¿e znak bêdzie mia³ ma³e rozmiary i ¿e towarzyszyæ mu bêdzie wyraŸne wyjaœnienie
dotycz¹ce pomocy otrzymanej przez stowarzyszenie. Stowarzyszenie krajowe powinno czuwaæ
nad tym, by warunki jakie dotycz¹ wykorzystywania znaku stanowi³y istotn¹ czêœæ umowy z przedsiêbiorstwem i by ich œwiadome naruszenie uprawnia³o Stowarzyszenie do anulowania umowy ze
skutkiem natychmiastowym, bez obowi¹zku jakiegokolwiek odszkodowania.
Ad art. 23 akapit 1: Z art. 3 wynika, ¿e nazwa i znak mog¹ byæ u¿ywane w celu pozyskiwanie
dochodów poprzez sprzeda¿ jakiegoœ przedmiotu lub œwiadczenie chwilowej us³ugi, jednak nie do
sprzeda¿y trwa³ej lub d³ugo trwaj¹cej us³ugi, zw³aszcza gdy us³uga nie ma zwi¹zku z tradycyjn¹
dzia³alnoœci¹ Ruchu lub konkuruje z innymi podobnymi us³ugami œwiadczonymi na zasadach
handlowych. Celem tego przepisu jest zapobieganie sytuacjom, gdy sprzeda¿ rzeczy lub us³ug stowarzyszenia krajowego i imprezy, jakie ono organizuje staj¹ siê w wiêkszym stopniu charakterystyczne dla jego dzia³alnoœci ni¿ jego dzia³alnoœæ humanitarna i socjalna.
Ad art. 23 akapit 2: Materia³ reklamowy rozdawany lub sprzedawany publicznie mo¿e siê sk³adaæ z druków i przedmiotów ró¿nego rodzaju: ulotek, publikacji, plakatów, pami¹tek filatelistycznych, filmów, o³ówków etc. Co do odzie¿y, flag lub proporców - bior¹c pod uwagê nieporozumienia, jakie przedmioty te mog¹ wywo³aæ w przypadku konfliktu zbrojnego w zestawieniu ze
znakiem ochronnym - wa¿ne jest, by znakowi towarzyszy³a nazwa stowarzyszenia krajowego lub
jakiœ tekst czy te¿ rysunek reklamowy.
Ad art. 23 akapit 3: Przepisy ogólne zawarte w pierwszych dwóch akapitach stosuj¹ siê oczywiœcie do specyficznych sytuacji opisanych w akapicie 3. U¿ywanie znaku lub nazwy czerwonego
krzy¿a albo czerwonego pó³ksiê¿yca przez "osoby prywatne, towarzystwa, lub domy handlowe,
zarówno publiczne, jak i prywatne" jest zabronione przez miêdzynarodowe prawo humanitarne (I
Konwencja, art. 53). Niemniej jest dopuszczalne, by stowarzyszenie krajowe zaznaczy³o, ¿e otrzyma³o okreœlon¹ pomoc od przedsiêbiorstwa lub innej organizacji. Naleganie, by dawcy takiej
pomocy pozostawali anonimowi mog³oby spowodowaæ, ¿e stowarzyszenie krajowe utraci
powa¿ne Ÿród³a dochodów lub innych œwiadczeñ. Jednak jest rzecz¹ wa¿n¹, aby stowarzyszenie
krajowe œciœle kontrolowa³o sposób rozpowszechniania informacji o œwiadczonej pomocy, by
unikn¹æ nadu¿yæ lub niew³aœciwego zrozumienia wspó³zawodnictwa. Warunki okreœlone w akapicie 3 daj¹ precyzyjne wytyczne w tej kwestii.
Punkty (a) i (b):
Przede wszystkim unikaæ nale¿y nieporozumieñ w spo³eczeñstwie co do stosunków miêdzy przedsiêbiorstwami a samym stowarzyszeniem krajowym lub sposobami u¿ycia znaku. St¹d, jeœli stowarzyszenie krajowe oznajmia, ¿e otrzymuje wsparcie od przedsiêbiorstwa w okreœlonej kampanii
(np. przez wytwarzanie druków lub innych przedmiotów), to musi ono czuwaæ nad tym, by rola
odgrywana przez takie przedsiêbiorstwo by³a precyzyjnie okreœlona i by znak nie by³ w ¿adnym
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przypadku interpretowany jako gwarancja jakoœci produktu. Musi on te¿ zapewniæ, by znak handlowy przedsiêbiorstwa, jego logo lub nazwa pozostawa³y w rozs¹dnej proporcji do reszty elementów wizualnych.
Punkt (c)
Stowarzyszenie krajowe nie powinno ³¹czyæ przedsiêbiorstwa z ca³¹ swoj¹ dzia³alnoœci¹, lecz
jedynie z konkretnym programem. Czas takiego zwi¹zku winien byæ z góry okreœlony i nie powinien
przekraczaæ trzech lat. Ponadto, powinien byæ ograniczony do terytorium kraju, chyba ¿e zawarto
porozumienie ze stowarzyszeniem krajowym (lub stowarzyszeniami) innego pañstwa, na którego
obszarze kampania równie¿ ma siê toczyæ.
Punkt (d)
Pewne przedsiêbiorstwa zajmuj¹ siê dzia³alnoœci¹, która sama w sobie jest sprzeczna z celami
Ruchu (np. wytwarzanie lub sprzeda¿ broni, wyrobów tytoniowych, alkoholu lub towarów wyraŸnie ocenianych jako szkodliwe dla œrodowiska). Z tego wzglêdu wi¹zanie nazw lub symboli
(logo) takich przedsiêbiorstw z nazw¹ lub symbolami stowarzyszenia krajowego nie powinno mieæ
miejsca.
Punkt (e)
Wi¹zanie siê z przedsiêbiorstwem, którego dzia³alnoœæ nie jest sprzeczna z celami stowarzyszenia krajowego, mo¿e okazaæ siê k³opotliwe z powodów nieznanych stowarzyszeniu w chwili zawierania umowy (np. powa¿ne ska¿enie œrodowiska przez przedsiêbiorstwo). Jest zatem wa¿ne, by
stowarzyszenie mia³o mo¿noœæ zerwania zwi¹zków z takim przedsiêbiorstwem w trybie natychmiastowym
Punkt (f)
Sponsorowanie to powa¿ne przedsiêwziêcie, które mo¿na podj¹æ tylko, gdy chodzi o znaczniejsze
umowy i gdy stowarzyszenie krajowe uzyskuje powa¿ne korzyœci. Stowarzyszenie powinno dbaæ
o to, by uzyskanie korzyœci, nie uzale¿nia³o go od danego przedsiêbiorstwa. Dochody z takiego
przedsiêwziêcia nie powinny na przyk³ad przekraczaæ okreœlonego udzia³u procentowego w ca³oœci dochodów stowarzyszenia (maksimum 20%).
Punkt (g)
Jest te¿ konieczne, by wszystkie postanowienia i warunki umowy miêdzy stowarzyszeniem krajowym a umawiaj¹cym siê przedsiêbiorstwem lub organizacj¹ mia³y formê pisemn¹.
Punkt (h)
Przed zawarciem umowy miêdzy stowarzyszeniem krajowym a umawiaj¹cym siê przedsiêbiorstwem lub organizacj¹, powinien rozpatrzyæ j¹ organ normalnie odpowiedzialny za podejmowanie
decyzji zwi¹zanych z kierowaniem stowarzyszeniem krajowym.
Ad art. 23 akapit 4: W celu unikniêcia utraty du¿ych Ÿróde³ dochodów, stowarzyszenie krajowe
mo¿e upowa¿niæ przedsiêbiorstwo lub inn¹ organizacjê, która ma wk³ad w jego dzia³alnoœæ do
informowania o tej pomocy w materiale reklamowym lub na towarach, z których zysk w ca³oœci
lub w czêœci przekazywany jest stowarzyszeniu krajowemu. Poniewa¿ rodzi to jednak powa¿ne ryzyko nadu¿yæ musz¹ byæ œciœle przestrzegane warunki okreœlone w akapicie 3, punkty a, c, e ,f, g, i h.
Stowarzyszenie krajowe powinno zapewniæ, by wzmianki o œwiadczonej pomocy by³y dyskretne
i nie dawa³y powodów do nieporozumieñ. Znak mo¿e byæ odtwarzany w materiale reklamowym
partnerskich przedsiêbiorstw. Nie wolno jednak¿e umieszczaæ znaku na produktach lub przedmiotach przeznaczonych na sprzeda¿, poniewa¿ s¹ one czêsto przeznaczone do trwa³ego u¿ytkowania,
a stowarzyszenie krajowe nie ma mo¿liwoœci kontrolowania ich wykorzystania.
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W przypadku wyra¿enia zgody na u¿ycie znaku w materiale reklamowym, musi on mieæ ma³e
wymiary. Powinno mu towarzyszyæ wyjaœnienie umo¿liwiaj¹ce spo³eczeñstwu zrozumienie stosunków ³¹cz¹cych stowarzyszenie krajowe z umawiaj¹cym siê przedsiêbiorstwem lub organizacj¹.
Stowarzyszenie krajowe mo¿e zachowaæ sobie prawo do wgl¹du w ksiêgowoœæ przedsiêbiorstwa dotycz¹c¹ dzia³alnoœci zwi¹zanej z kampani¹ promocyjn¹. Stowarzyszenie mo¿e korzystaæ z tego prawa b¹dŸ samo, b¹dŸ przez wyspecjalizowan¹ instytucjê, np. przez firmê rewidentów.
Dodatkowo, oprócz prawa od odst¹pienia od umowy, wymienionego w art. 23 akapit 3, punkt
e, stowarzyszenie krajowe powinno zapewniæ sobie prawo do odst¹pienia od kontraktu ze skutkiem natychmiastowym bez ¿adnych zobowi¹zañ do pokrycia ewentualnych szkód, jeœli warunki
u¿ywania znaku zostan¹ rozmyœlnie z³amane przez umawiaj¹ce siê przedsiêbiorstwo lub organizacjê.

Artyku³ 24
Proœby osób trzecich o wyra¿enie zgody na u¿ywanie znaku
Oprócz przypadków wymienionych w art. 18 i 22 oraz wyj¹tków przewidzianych w niniejszym
artykule, s³u¿¹cych propagowaniu dzia³añ stowarzyszenia i Ruchu, stowarzyszenie nie mo¿e
udzielaæ zgody osobom trzecim na u¿ywanie znaku.
Stowarzyszenie krajowe mo¿e przychyliæ siê do proœby o umieszczenie znaku na przedmiotach,
które maj¹ byæ sprzedawane na rynku, jeœli przedstawiaj¹ one osoby lub przedmioty, które mog¹
prezentowaæ w zgodzie z Konwencjami Genewskimi, jako znak ochronny lub informacyjny i gdy
znak nie jest umieszczony ³¹cznie z mark¹ handlow¹ (trademark) danego przedsiêbiorstwa. Zgoda
winna byæ ograniczona do okreœlonego czasu lub liczby przedmiotów.
Stowarzyszenie krajowe mo¿e upowa¿niæ do u¿ywania znaku instytucje nie maj¹ce celów
komercyjnych, ale tylko dla informowania lub popierania dzia³alnoœci stowarzyszenia i Ruchu.
Stowarzyszenie powinno wymagaæ od osób trzecich wszelkich u³atwieñ koniecznych do kontroli u¿ywania znaku w dowolnym czasie oraz zastrzec sobie prawo cofniêcia zgody na jego u¿ywanie w trybie natychmiastowym.
Ad art. 24 akapit 1: Jest wobec tego jasne, ¿e z wyj¹tkiem wspomnianych wy¿ej przypadków,
stowarzyszenie krajowe nie powinno upowa¿niaæ stron trzecich do u¿ywania znaku. Wyra¿enie
zgody powoduje koniecznoœæ bardzo œcis³ej kontroli ze strony stowarzyszenia krajowego i st¹d
musi mieæ charakter wyj¹tkowy.
Ad art. 24 akapit 2: Mog¹ to byæ, dla przyk³adu, miniaturowe ambulanse wojskowe, figurki
przedstawiaj¹ce cz³onków wojskowej s³u¿by medycznej lub stowarzyszenia krajowego.
Upowa¿nienie jest wa¿ne tylko w kraju, w którym dzia³a udzielaj¹ce go stowarzyszenie krajowe,
chyba ¿e umowa zawarta zosta³a ze stowarzyszeniem krajowym (stowarzyszeniami) innego (lub
innych) krajów. Stowarzyszenie krajowe powinno dbaæ o to, by udzielaj¹c takiego upowa¿nienia
nie faworyzowa³o jednego przedsiêbiorstwa ze szkod¹ dla innego. Tak¿e wtedy, gdy zgoda na u¿ywanie znaku nie zosta³a udzielona w zamian za finansowe œwiadczenie, zasady okreœlone w art. 23
dotycz¹ce poszanowania znaku maj¹ zastosowanie do przypadków okreœlonych w niniejszym
artykule. Podobnie przedsiêbiorstwa pragn¹ce u¿ywaæ znaku, nawet do celów innych ni¿ korzyœæ
finansowa, s¹ zobowi¹zane do zwracania siê do stowarzyszenia krajowego o zezwolenie, a ogólne
warunki okreœlone w art. 23 musz¹ byæ zachowane.
Ad art. 24 akapit 3: Stowarzyszenie Krajowe mo¿e udzielaæ upowa¿nienia takim instytucjom
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jak stowarzyszenia lub fundacje, których celem jest popieranie dzia³alnoœci stowarzyszenia i Ruchu, ale które ze wzglêdów praktycznych lub jakiœ powodów prawnych, np. skarbowych s¹ jednostkami prawnymi, niezale¿nymi od stowarzyszenia krajowego. Trzeba zaznaczyæ, ¿e takie instytucje s¹ uprawnione do u¿ywania znaku, tylko na tyle, na ile jest on u¿ywany do informowania
i popierania dzia³alnoœci stowarzyszenia i Ruchu, a nie przez ich cz³onków jako takich. Wa¿ne
zatem jest, by u¿ywanie znaku w takim przypadku by³o œciœle kontrolowane przez stowarzyszenie
krajowe (zob. powy¿ej akapit 4).

DZIA£ 4
ZASADY SZCZEGÓLNE

Artyku³ 25
Wspó³praca z innymi organizacjami
Obok przypadków, o których mowa w art. 23 i 24 stowarzyszenie krajowe mo¿e w wyj¹tkowych
okolicznoœciach u¿ywaæ znaku ³¹cznie z god³em innej humanitarnej organizacji, w razie specjalnego przedsiêwziêcia i pod warunkiem, ¿e takie u¿ycie jest dyskretne i nie daje powodu do nieporozumieñ w spo³eczeñstwie co do stowarzyszenia krajowego i tej innej organizacji.
W zasadzie stowarzyszenie krajowe nie powinno u¿ywaæ swego znaku z god³em innej organizacji. Musi staraæ siê o zapobieganie takiemu postêpowaniu. Zgoda na wspólne u¿ywanie znaku
mo¿e mieæ miejsce jedynie w wyj¹tkowych okolicznoœciach, w powi¹zaniu z dzia³alnoœci¹ humanitarn¹ lub kampani¹ upowszechniania (np. we wspólnej publikacji). W takich przypadkach mo¿na
u¿ywaæ jedynie znaku o charakterze informacyjnym.

Artyku³ 26
Medale i inne dowody uznania
Znak mo¿e wystêpowaæ na medalach i innych przedmiotach stanowi¹cych dowody uznania stowarzyszenia krajowego, pod warunkiem, ¿e bêdzie wystêpowa³ z jego nazw¹ i, jeœli to mo¿liwe,
krótkim napisem objaœniaj¹cym znaczenie medalu lub rodzaj zas³ug. Mo¿e mieæ ozdobn¹ formê
graficzn¹, w ramach warunków przewidzianych w art. 5 akapit 3 Regulaminu.

Artyku³ 27
Oznakowanie transportów z darami i pomoc¹
Stowarzyszenie krajowe mo¿e u¿ywaæ znaku wystêpuj¹cego z jego nazw¹ lub inicja³ami dla
oznaczenia transportów z darami i pomoc¹ wys³anych drog¹ kolejow¹, l¹dow¹ lub powietrzn¹
i przeznaczonych dla ofiar konfliktów zbrojnych lub klêsk ¿ywio³owych. Stowarzyszenie powinno czuwaæ nad unikaniem wszelkich nadu¿yæ.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e dotyczy to zawartoœci samego transportu, dla jego identyfikacji a nie u¿ytych œrodków przewozu.
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Rezolucja nr 5 Rady Delegatów
Budapeszt, 30 listopada 1991 r.
U¿ywanie znaku przez stowarzyszenia krajowe
Rada Delegatów
Q œwiadoma, ¿e poszanowanie znaku czerwonego krzy¿a i czerwonego pó³ksiê¿yca ma
¿ywotne znaczenie dla ochrony ofiar konfliktów zbrojnych i tych, którzy siê nimi opiekuj¹,
Q przekonana, ¿e jasna i szeroko rozpowszechniona znajomoœæ zasad u¿ywania znaku zgodnie z Konwencjami z 12 sierpnia 1949 r. s¹ warunkiem koniecznym do jego poszanowania,
Q przypominaj¹c, ¿e pierwsza Konwencja Genewska nak³ada na Pañstwa obowi¹zek podejmowania koniecznych kroków w celu zapobiegania w ka¿dym czasie nadu¿ywaniu
znaku,
Q przypominaj¹c, ¿e XXIV Miêdzynarodowa Konferencja Czerwonego Krzy¿a (Manila
1981) wezwa³a MKCK do przygotowania projektu nowej wersji “Zasad u¿ywania znaku
czerwonego pó³ksiê¿yca i znaku czerwonego lwa i s³oñca przez stowarzyszenie krajowe”.
(Rezolucja XII ),
przypominaj¹c Rezolucjê nr 6 Rady Delegatów z 1987 roku i Rezolucjê nr 6 Rady
Delegatów z 1989 roku,
Q odnotowuj¹c, ¿e projekty przygotowane przez MKCK w konsultacji ze stowarzyszeniami
krajowymi i Sekretariatem Federacji zosta³y przeanalizowane szczegó³owo przez Miêdzynarodowy Ruch Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca,
Q œwiadoma koniecznoœci posiadania w jak najszybszym czasie przez stowarzyszenia
krajowe Regulaminu, który by zast¹pi³ Regulamin z roku 1965,
1) uchwala Regulamin u¿ywania znaku Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca
zamieszczony w sprawozdaniu w tej sprawie, przed³o¿onym przez Miêdzynarodowy Komitet
Czerwonego Krzy¿a,
2) prosi MKCK o przed³o¿enie tego Regulaminu i niniejszej Rezolucji Pañstwom - Stronom
Konwencji Genewskich, zachêcaj¹c je do przyjêcia tego Regulaminu i, jeœli to konieczne,
upowa¿nienia ich stowarzyszeñ krajowych do jego przestrzegania,
3) zaleca, by stowarzyszenia krajowe wobec odroczenia XXVI Miêdzynarodowej Konferencji
Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca przyjê³y jak najszybciej nowy Regulamin,
zgodnie z wewnêtrznym prawodawstwem swych pañstw,
4) prosi stowarzyszenia krajowe o wsparcie swoich rz¹dów w wype³nianiu zobowi¹zañ traktatowych, zw³aszcza by zapobiec nadu¿yciom w odniesieniu do znaku oraz wsparcie dzia³añ
MKCK w tej sprawie,
5) prosi, by MKCK we wspó³pracy z Federacj¹ rozpatrywa³ wszystkie zapytania wniesione do
niego w sprawie poszanowania i interpretacji u¿ywania znaku i o przed³o¿enie sprawozdania
na nastêpnej Radzie Delegatów.
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Raport MKCK
DOTYCZ¥CY REWIZJI REGULAMINU U¯YWANIA ZNAKU
CZERWONEGO KRZY¯A, CZERWONEGO PÓ£KSIÊ¯YCA I
CZERWONEGO LWA I S£OÑCA PRZEZ
STOWARZYSZENIA KRAJOWE
Wstêp
Podstawowe zasady u¿ywania znaku Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca zawarte
s¹ w Konwencjach Genewskich z 1949 r. przede wszystkim zaœ w I Konwencji. Zgodnie z art. 54
tej konwencji wiele pañstw wprowadzi³o te zasady do swojego prawodawstwa krajowego po to,
by móc przeciwdzia³aæ nadu¿ywaniu znaku. Protoko³y Dodatkowe z 1977 r. równie¿ zawieraj¹
postanowienia na temat znaku i poszerzaj¹ nieco kr¹g jego potencjalnych u¿ytkowników.
Przyjêty w roku 1965 przez XX Miêdzynarodow¹ Konferencjê Czerwonego Krzy¿a w Wiedniu
"Regulamin u¿ywania znaku przez stowarzyszenia krajowe" zawiera szczegó³owe zasady u¿ywania znaku przez stowarzyszenia krajowe i ich cz³onków.
Uznaj¹c potrzebê zmiany Regulaminu w wielu punktach XXIV Miêdzynarodowa Konferencja
Czerwonego Krzy¿a (Manila 1981) zobowi¹za³a MKCK, rezolucj¹ nr XII do przygotowania, we
wspó³pracy z Lig¹ i stowarzyszeniami krajowymi projektu poprawionej wersji regulaminu na
nastêpn¹ Miêdzynarodow¹ Konferencjê.

Rezolucja XII
XXIV Konferencja Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a przypominaj¹c przyjêcie przez XX
Miêdzynarodow¹ Konferencjê Czerwonego Krzy¿a w Wiedniu w 1965 roku "Regulamin u¿ywania znaku Czerwonego Krzy¿a, Czerwonego Pó³ksiê¿yca, i Czerwonego Lwa i S³oñca przez stowarzyszenia krajowe" (rezolucja XXXII),
Q stwierdzaj¹c, ¿e od 1965 roku praktyka wykaza³a, ¿e regulamin powinien byæ zmieniony
w niektórych punktach,
Q stwierdzaj¹c, ¿e uchwalenie w 1977 roku Protoko³ów Dodatkowych do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 roku wymaga modyfikacji tego regulaminu na u¿ytek stowarzyszeñ
Pañstw-Stron Protoko³ów,
Q zwraca siê do MKCK o przygotowania rewizji regulaminu na nastêpn¹ Konferencj¹ Miêdzynarodow¹, we wspó³pracy z Lig¹ i Stowarzyszeniami Krajowymi oraz po konsultacji
z ekspertami ds. sygnalizacji, i po uprzednim przedstawieniu tego projektu Radzie Delegatów,
Q stwierdza, ¿e dopóki rewizja regulaminu nie nast¹pi zostanie utrzymany status quo.
XXV Miêdzynarodowa Konferencja (Genewa 1986) pominê³a z braku czasu punkt programu,
w którym miano dyskutowaæ i ewentualnie przyj¹æ projekt poprawionego Regulaminu.
W latach od 1981 do 1991 MKCK przeprowadzi³ szereg konsultacji ze stowarzyszeniami krajowymi, zarówno listownie, jak i na spotkaniach poœwiêconych problemom Regulaminu. W roku
1987 Rada Delegatów (Rio de Janeiro) przyjê³a Rezolucj¹ nr VI nowy Regulamin i zaleci³a, by
stowarzyszenia krajowe przestrzega³y go na zasadach tymczasowych.
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Rezolucja
przedstawiona przez MKCK
Regulamin dotycz¹cy u¿ywania znaku przez stowarzyszenia krajowe
Rada Delegatów,
œwiadoma ogromnej wagi poszanowania znaku Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca dla ochrony ofiar konfliktów oraz osób, które udzielaj¹ im pomocy,
Q przekonana, ¿e poszanowanie znaku zale¿y od szerokiej wiedzy o jego ró¿nych sposobach
u¿ywania, dopuszczonych przez miêdzynarodowe prawo humanitarne w okresie konfliktów
zbrojnych i równie¿ w czasie pokoju,
Q œwiadoma potrzeby istnienia do u¿ytku stowarzyszeñ krajowych Regulaminu, który jasno
ukazywa³by ich prawa i obowi¹zki dotycz¹ce u¿ywania znaku,
Q powo³uj¹c siê na zlecenie MKCK przez XXIV Miêdzynarodow¹ Konferencjê Czerwonego
Krzy¿a (Manila 1981) przygotowania projektu Regulaminu, dotycz¹cego u¿ywania znaku
przez stowarzyszenia krajowe, w celu poprawienia Regulaminu z roku 1965 i jego przystosowania do postanowieñ Protoko³ów Dodatkowych do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r.
Q stwierdzaj¹c, ¿e projekty przygotowane przez MKCK w konsultacji ze stowarzyszeniami
krajowymi i Sekretariatem Ligi zosta³y uwa¿nie przedyskutowane przez Miêdzynarodowy
Ruch Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca, szczególnie podczas sesji Rady Delegatów w roku 1983 i 1985,
Q bior¹c pod uwagê, ¿e nowy projekt wiernie odzwierciedla opinie wyra¿one podczas konsultacji, jak równie¿ fakt, ¿e zosta³ on przygotowany na XXV Miêdzynarodow¹ Konferencjê
Czerwonego Krzy¿a, lecz nie móg³ zostaæ przez ni¹ przeanalizowany,
Q decyduje siê przedstawiæ do aprobaty XXIV Miêdzynarodowej Konferencji Czerwonego
Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca projekt Regulaminu u¿ywania znaku Czerwonego
Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca w formie zawartej w dokumencie przedstawionym przez
MKCK we wspó³pracy ze stowarzyszeniami krajowymi oraz Sekretariatem Ligi,
Q zaleca, by stowarzyszenia krajowe przestrzega³y tego Regulaminu od zaraz jako tymczasowego.
Na ¿¹danie kilkunastu stowarzyszeñ krajowych od 1987 roku MKCK prowadzi dalsze konsultacje dotycz¹ce specyficznego, lecz niezmiernie istotnego problemu u¿ywania znaku do celów
pozyskiwania dochodów. W nastêpstwie tych konsultacji MKCK opracowa³ now¹ wersjê art. 23
i 24 Regulaminu Tymczasowego.
Jednym z powodów zmiany Regulaminu by³o umo¿liwienie stowarzyszeniom zwiêkszenia i zró¿nicowania ich Ÿróde³ dochodów bez szkody dla znaku i nazwy czerwonego krzy¿a i czerwonego
pó³ksiê¿yca.
Regulamin z 1987 r. okreœla wiêc, do jakiego stopnia stowarzyszenia krajowe mog¹ w celu
pozyskiwania dochodów wspó³dzia³aæ z firmami komercyjnymi i innymi organizacjami. Dopuszcza on, by stowarzyszenie krajowe umieszcza³y swe znaki i nazwy obok znaków i nazw
takich firm przy dope³nieniu kilku jasno okreœlonych warunków. Przepisy te to art. 23, punkt
3 i art. 24, punkt 2 wraz z towarzysz¹cym im komentarzem.
Q
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Nowy regulamin daje stowarzyszeniom krajowym du¿o wiêkszy zakres swobody, gdy¿ zasady
u¿ywania znaku zawarte w Konwencjach Genewskich s¹ bardzo restrykcyjne. I pomimo, i¿ art.
44, punkt 2 Konwencji I mówi, ¿e "krajowe stowarzyszenia Czerwonego Krzy¿a (...) 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", art. 44, punkt 4 pozwala im, na zasadach wyj¹tkowych,
na udzielanie zgody innym na u¿ywanie znaku jedynie w dwóch przypadkach (ambulanse i punkty sanitarne), co zosta³o ponadto obwarowane surowymi warunkami.
Artyku³ 53 Konwencji I zabrania, w ka¿dym czasie i bez wzglêdu na cel, u¿ywania znaku i nazwy "Czerwony Krzy¿" przez "osoby prywatne, towarzystwa lub domy handlowe, zarówno publiczne jak i prywatne, inne ni¿ uprawnione do tego na mocy niniejszej Konwencji".
Regulamin z 1956 roku nie zawiera konkretnych postanowieñ w tym zakresie.
Obecna, poprawiona wersja artyku³ów 23 i 24 stanowi próbê znalezienia w³aœciwej równowagi
miêdzy dwoma kluczowymi problemami, które czêsto s¹ wobec siebie sprzeczne. Pierwszy to jak
pozwoliæ stowarzyszeniom krajowym zaspokajaæ ich potrzeby finansowe przez kampanie
pozyskiwania dochodów, co czêsto wymaga u¿ycia znaku. Drugi, równie wa¿ny problem, to jak
uchroniæ znak przed nadmiernym jego u¿ywaniem, co mog³oby obni¿yæ jego wartoœæ ochronn¹.
Nie wszystkie stowarzyszenia krajowe zgadzaj¹ siê z takim rozwi¹zaniem, bêd¹c bardziej
restrykcyjnymi, jeœli chodzi o mo¿liwoœci u¿ywania znaku. Poprawiony Regulamin jest prób¹
pogodzenia tych dwóch postaw i reprezentuje kompromis, który mamy szczer¹ nadziejê mo¿e byæ
przyjêty przez wszystkich. Ruch Czerwonego Krzy¿a potrzebuje takiego Regulaminu i wszyscy
jego cz³onkowie musz¹ zgadzaæ siê z jego postanowieniami. W tej formie zostanie on przedstawiony rz¹dom Pañstw- Stron Konwencji.
Jako stra¿nik Konwencji Genewskich i miêdzynarodowego prawa humanitarnego, MKCK
wymaga, by Regulamin by³ zgodny z zasadami zawartymi w obowi¹zuj¹cym prawie. MKCK
uwa¿a, ¿e proponowane szersze u¿ywanie znaku stanowi najdalej posuniête ustêpstwo Ruchu, bez
przekraczania postanowieñ Konwencji Genewskich. MKCK jest jednak gotowy zaakceptowaæ
tak¹ interpretacjê Konwencji, o ile zostanie ona przyjêta przez pañstwa uczestnicz¹ce w Miêdzynarodowej Konferencji.

Uwagi ogólne na temat Regulaminu (nowego)
Z wyj¹tkiem artyku³ów 23 i 24 tekst nowego Regulaminu u¿ywania znaku Czerwonego Krzy¿a
i Czerwonego Pó³ksiê¿yca przez stowarzyszenia krajowe jest podobny do tekstu poprzedniego.
Podstawowe ró¿nice s¹ nastêpuj¹ce:
1) Co do formy - uznano za stosowne opatrzenie niektórych dyspozycji nowego Regulaminu
wyczerpuj¹cym komentarzem lub tekstem odsy³aj¹cym do odpowiednich artyku³ów Konwencji Genewskich z 1949 roku i Protoko³u Dodatkowego I z 1977 roku (celem u³atwienia
lektury komentarz jest umieszczony obok tekstu i wyró¿niony kursyw¹).
2) Uproszczono nazewnictwo. Utrzymano jedynie termin "znak" w miejsce innych wyra¿eñ i synonimów takich jak: znak rozpoznawczy, znak Konwencji, znak Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca na bia³ym tle. Aby podkreœliæ, ¿e w ka¿dym wypadku chodzi o ró¿ne
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u¿ycie tego samego znaku, Regulamin rezygnuje z okreœleñ "znak ochronny" i "znak rozpoznawczy", które mimo praktycznych walorów by³y czêsto Ÿród³em nieporozumieñ. Regulamin
opiera siê w konsekwencji na terminach: "u¿ywanie ochronne" i "u¿ywanie informacyjne"
znaku lub jego "u¿ywanie tytu³em ochrony" lub "tytu³em informacji".
3) Zniesiono wszelkie wzmianki dotycz¹ce czerwonego lwa i s³oñca. Znak ten nie jest u¿ywany
od lipca 1980 roku, kiedy to Republika Islamska Iranu zdecydowa³a siê przyj¹æ w jego
miejsce czerwony pó³ksiê¿yc.
4) W œwietle Protoko³u I, który stwarza Pañstwom mo¿liwoœæ u¿ywania znaku w odniesieniu do
wszystkich jednostek i personelu medycznego, pojawia siê mo¿liwoœæ podwójnej interpretacji: w¹ska w œwietle Konwencji, dotyczy stowarzyszeñ pañstw, które s¹ jedynie stronami
Konwencji; rozszerzona, w œwietle Protoko³u I, dotyczy Stowarzyszeñ Pañstw-Stron Protoko³u I.
5) Jak to ju¿ omówiono powy¿ej znacznie zmienione zosta³y artyku³y 23 i 24. Nale¿y zaznaczyæ,
¿e pozostaj¹c w granicach zgodnoœci z Konwencj¹ Genewsk¹, zasady u¿ywania znaku w celu
pozyskiwania dochodów stanowi¹ najbardziej elastyczn¹ jej interpretacjê i nie mog¹ byæ
w ¿adnym wypadku przekraczane. Z drugiej strony nic nie zabrania stowarzyszeniom krajowym ustanawiania w³asnych, bardziej œcis³ych regu³.

Wdra¿anie i przestrzeganie Regulaminu
Na mocy artyku³u 54 I Konwencji i artyku³u 18 punkt 8 Protoko³u I do obowi¹zków wszystkich
Pañstw-Stron Konwencji oraz tych, które s¹ zwi¹zane Protoko³ami Dodatkowymi, nale¿y podjêcie odpowiednich kroków prawnych, koniecznych do wprowadzenia w ¿ycie postanowieñ tych
umów, chroni¹cych znak przed niew³aœciwym u¿ywaniem. Aby wspomóc pañstwa w wype³nianiu tego wa¿nego i delikatnego zadania, MKCK przedstawi³ na XXIV Miêdzynarodowej Konferencji Czerwonego Krzy¿a. “Przewodnik n/t pañstwowej regulacji dotycz¹cej u¿ywania i ochrony znaku”. (dokument CPA/5/1/1). By³oby wskazane, by przewodnik i regulamin opublikowano
³¹cznie.
Ponadto uznano za stosowne, jak wskaza³o kilka stowarzyszeñ krajowych, przypomnieæ w
rezolucjach o poparciu, jakiego w³adze winny udzielaæ stowarzyszeniom, aby zapobiegaæ nadu¿yciom i karaæ za nie, jak równie¿ o dostosowaniu regulacji prawnej w tej dziedzinie.
Niektóre stowarzyszenia krajowe wyrazi³y ¿yczenie, aby MKCK przygotowa³ dla ich cz³onków
tekst informacyjny n/t znaku w formie uproszczonej, dla celów upowszechniania.
Kilka stowarzyszeñ zwróci³o uwagê na nadu¿ycie znaku, jakie stanowi znak drogowy "szpital"
(E ,12b) i domaga siê usuniêcia go z odpowiednich traktatów, a w szczególnoœci z Konwencji
Narodów Zjednoczonych z 8 listopada 1968 roku i Uk³adu Europejskiego z 1 maja 1971 roku,
uzupe³niaj¹cego tê Konwencjê. Uwagi dotycz¹ce tego artyku³u umieszczono w nocie 1 Regulaminu, MKCK i zainteresowane stowarzyszenia krajowe zwróc¹ siê do w³aœciwych instytucji
celem zapewnienia takich zmian odpowiednich traktatów, by unikn¹æ stosowania znaków drogowych stanowi¹cych naruszenie postanowieñ Konwencji Genewskich.
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