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Sygn. akt II C 790/15 
ODPIS 

 
 

WYROK 
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
                                                                                              Dnia 1 września 2016 r. 

 
Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie następującym: 
 
Przewodniczący:   SSO  

Protokolant:       Przemysław 

Katarzyna Wasenczuk 

 Mazur

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 29 sierpnia 2016 r. sprawy  

z powództwa Stanisława Świtalskiego przeciwko Skarbowi Panstwa 

reprezentowanemu przez Ministra Obrony Narodowej     o ochronie dóbr 

osobistych 

I. zobowiązuje Skarb Państwa - Ministra Obrony Narodowej do złożenia oświadczenia o treści: 

,,Minister Obrony Narodowej działając w imieniu Skarbu Państwa przeprasza Pana  

gen. bryg. w st. sp. Stanisława Świtalskiego za naruszenie jego dóbr osobistych poprzez  

zamieszczenie jego nazwiska w Raporcie o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz  

wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu  

i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z 9 lipca 2003 r. o Wojskowych  

Służbach Informacyjnych w zakresie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 1-10 ustawy z 9 czerwca 

2006 r. ,,Przepisy wprowadzające ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie 

Wywiadu Wojskowego oraz ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego" oraz innych działaniach wykraczających 

poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej", 

w kontekście działań wypełniających znamiona czynów niezgodnych z prawem, o których 

mowa w art. 70a ust. 1 pkt 2 w związku z art. 67 ust. I pkt 1-10 ww. ustawy oraz poprzez 

podanie nieprawdziwej i niezweryfikowanej informacji o tym, ze Pan gen. Stanisław Świtalski, 

działając jako członek Rady Fundacji Pro Civili, poprzez swoje działania dopuścił się 

wskazanych czynów. Minister Obrony Narodowej wyraża głębokie ubolewanie z powodu 

naruszenia dóbr osobistych Pana gen. Stanisława Świtalskiego" i jego opublikowania na 

własny koszt na trzeciej stronie dziennika ,,Rzeczpospolita", o rozmiarze nie mniejszym niż
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12 modułów oraz na trzeciej stronie ,,Gazety Polskiej", o rozmiarze nie mniejszym niż A6  

(148 mm/105 mm), w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, 

II. upoważnić Stanisława Świtalskiego do opublikowania oświadczenia wskazanego w pkt. I  

wyroku w tym samym miejscu i w ten sam sposób, na koszt strony pozwanej, w przypadku  

niedochowania przez pozwanego terminu wskazanego w pkt. I wyroku, 

III. oddala powództwo w pozostałym zakresie, 

IV. zasądza od Skarbu Państwa - Ministra Obrony Narodowej na rzecz Stanisława 

Świtalskiego kwotę 960 zł (dziewięćset sześćdziesiąt złotych) tytułem częściowego zwrotu  

kosztów procesu, w tym kwoty 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych) tytułem częściowego zwrotu  
kosztów zastępstwa procesowego, 

  V. zasądza od Stanisława Świtalskiego na rzecz Skarbu Państwa - Prokuratorii Generalnej  

  Skarbu Państwa kwotę 1 200 zł (tysiąc dwieście złotych) tytułem częściowego zwrotu  

  kosztów zastępstwa procesowego.


