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WEZWANIE 

do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych poprzez złożenie oświadczenia 

 

Wobec  faktu udzielenia przez Pana Grzegorza Witkowskiego jako Podsekretarza Stanu w podległym 

Panu Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wywiadu dziennikarzowi Telewizji 

Polskiej SA, który wyemitowany został w głównym wydaniu Wiadomości Telewizji Polskiej SA 

Programu I w dniu 13 kwietnia 2018r., a w którym znalazła się wypowiedź  o bezprawnym 

charakterze na temat działalności Zarządu Województwa Pomorskiego sugerująca współpracę 

Zarządu z Federacją Rosyjską w kwestii projektu przekopu Mierzei Wiślanej,  a tym samym 

naruszająca dobra osobiste w postaci dobrego imienia, wiarygodności, wizerunku i reputacji  

Województwa Pomorskiego, na podstawie art. 24 i art. 417§ 1 w zw. z art. 430 ustawy z dnia 

23.04.1964r. Kodeks cywilny w imieniu Województwa Pomorskiego wzywamy do niezwłocznego 

usunięcia skutków tego naruszenia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia o treści jak niżej: 

„Niniejszym oświadczam, że nieprawdziwe są twierdzenia rozpowszechniane publicznie za 

pośrednictwem Telewizji Polskiej S.A. przez Pana Grzegorza Witkowskiego jako Podsekretarza Stanu 

w podległym mi Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowe sugerujące, że Zarząd 

Województwa Pomorskiego wydając negatywną opinię dotyczącą ekonomicznych i strategicznych 

przesłanek przekopu Mierzei Wiślanej działał w interesie obcego państwa, tj. Federacji Rosyjskiej,        

a nie w ramach uzasadnionego interesu reprezentowanej przez niego wspólnoty samorządowej                    

i przysługujących mu jako organowi jednostki samorządu terytorialnego kompetencji.  

Wyrażam ubolewanie z powodu wspomnianej wypowiedzi  Pana Grzegorza Witkowskiego, jako 

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, skutkującej 

naruszeniem dóbr osobistych w postaci dobrego imienia, wiarygodności, wizerunku i reputacji 

Województwa Pomorskiego.”  

Powyższe oświadczenie powinno zostać wyemitowane w głównym wydaniu Wiadomości Telewizji 

Polskiej S.A. Programu I w ciągu 7 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania, bez żadnych skrótów 

lub komentarzy.  



W przypadku braku realizacji powyższego obowiązku, sprawa naruszenia dóbr osobistych 

Województwa Pomorskiego skierowana zostanie na drogę postępowania sądowego.  

   

UZASADNIENIE 

 

Przyczyną skierowania niniejszego wezwania jest nieprawdziwa wypowiedź skierowana do mediów – 

Telewizji Polskiej S.A. przez Pana Grzegorza Witkowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, sugerująca współpracę Zarządu Województwa 

Pomorskiego z obcym państwem (Federacją Rosyjską) w zakresie projektu przekopu Mierzei 

Wiślanej.  

Ta bezprawna wypowiedź Pana Grzegorza Witkowskiego – „Mam pytanie do polityków          

Platformy Obywatelskiej na Pomorzu: z kim grają? Z Kremlem czy z Warszawą” 

(https://wiadomosci.tvp.pl/36792746/strategia-opozycji-czy-plan-kremla), dotycząca negatywnej 

opinii Zarządu Województwa Pomorskiego odnośnie ekonomicznych i strategicznych przesłanek 

przekopu Mierzei Wiślanej („Opinia do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji pn. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”) 

spowodowała naruszenie dóbr osobistych w postaci dobrego imienia, wiarygodności, wizerunku     

i reputacji Województwa Pomorskiego. 

Przedmiotowa wypowiedź przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  

w żaden sposób nie odnosiła się bowiem do merytorycznych aspektów opinii Zarządu Województwa 

Pomorskiego, negatywnie oceniającej wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji, a miała jedynie 

sugerować występowanie wysoce negatywnych zachowań po stronie Zarządu Województwa 

Pomorskiego, podważając tym samym autorytet Województwa Pomorskiego i narazić przedstawicieli 

Województwa na utratę zaufania społeczności samorządowej.  

Mając powyższe na względzie oraz biorąc pod uwagę fakt, iż wypowiedź Pana Grzegorza 

Witkowskiego jako Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

wyemitowana została w mediach publicznych (Telewizja Polska S.A.) w czasie największej 

oglądalności (główne wydanie Wiadomości o godzinie 19.30), co umożliwiło zapoznanie się z tymi 

nieprawdziwymi  i bezprawnymi twierdzeniami  szerokiemu gronu odbiorców, usunięcie skutków 

naruszenia dóbr osobistych Województwa Pomorskiego wymaga złożenia oświadczenia w treści 

określonej w niniejszym wezwaniu przy wykorzystaniu tego samego środka przekazu.  

Podstawę niniejszego wezwania stanowią przepisy ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny 

dotyczące ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych oraz odpowiedzialności Skarbu 

Państwa za szkodę wyrządzoną przez władzę publiczną.  
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