
 
OSWIADCZENIE 

 
w sprawie Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami Orderu św. Stanisława 

 
Wielki Mistrz Orderu św. Stanisława Juliusz Nowina-Sokolnicki Dekretem 

Nr.3/2008 z dnia 4.09.2008 ustanowił Wielki Krzyż Zasługi z Koronami OSS 

oraz powołał Wielką Kapitułę do zarządzania, opiniowania i przyznawania tego 
odznaczenia. 
 
           http://sankt-stanislaus-orden-schweiz.com/html/dekrety_wm.html  
 
Uprawnienia Wielkiej Kapituły Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami OSS 

przysługujące jej na podstawie Dekretu Nr.3/2008 WM JNS, nie mogą być 

przejęte przez inną organizację a prawa autorskie przysługują jedynie 

kaw. Stanisławowi Stawowiakowi jako pomysłodawcy, autorowi i fundatorowi 
Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami OSS. 
 
Podkreślić należy, że w/w odznaczenie jest całkowicie suwerennym i jedynym takim 
odznaczeniem w OSS, przyznawanym osobom lub organizacjom, które w sposób 
szczególny swą podstawą i działalnością przyczyniły się do obrony polskości OSS, jego 
rozkwitu w Polsce i na całym świecie jak również rozsławiania i obrony dobrego 
imienia Polski według hasła 
 

" Milito pro OSS et Polonia 

Walczę dla Orderu Św. Stanisława i Polski 
 
Niestety dekretem Nr.6/45/2015 w KOSS BM powołano własną kapitułę, która 
przyznała w/w odznaczenie kilkunastu osobom naruszając w sposób rażący 
uprawnienia powołanej przez WM JNS Kapituły wg. Dekretu z dn.4.09.2008 i 
wykorzystując bezprawnie Wielki Krzyż Zasługi z Koronami autorstwa kaw. 
Stanisława Stawowiaka, a więc bez  jego zgody. 

Naruszenie tych uprawnień, brak uszanowania dekretu Nr.3/2008 WM JNS, brak 
wzajemnego poszanowania i honoru, godząc również w podstawy ideowe 
reaktywowanego Orderu św. Stanisława oraz próba wrogiego przejęcia Wielkiego 
Krzyża Zasługi z Koronami, wysoce naganne, spowodowało skierowanie sprawy do 
Sądu o ochronę praw autorskich. 
 
  



Zarówno Sąd Okręgowy w Warszawie I Oddział Cywilny dn.10.08.2016roku 

Sygn.akt I C 1007/15    oraz 

Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny dn.16.04.2019 

Sygn.akt I C 541/18 

 
na rozprawach sprawy z powództwa Stanisława Stawowiaka przeciwko M.K i M.M o 
ochronę praw autorskich 

 
1.  zobowiązał pozwanych do zaniechania naruszeń praw autorskich powoda do 
utworu plastycznego w postaci Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami OSS 

2.   nakazał pozwanym dokonanie przeprosin w formie -listu przesłanego na   adres 
powoda oświadczenia o następującej treści: 
 
 "Pan M.K i M.M przepraszają pana Stanisława Stawowiaka za naruszenie jego praw 
autorskich majątkowych i osobistych do utworu plastycznego w postaci Wielkiego 
Krzyża Zasługi z Koronami Orderu św.Stanisława poprzez jego wykorzystanie i 
eksploatację, na które Pan Stanisław Stawowiak nie wyraził zgody" 

 
3.ustalił, że koszty postępowania w całości ponoszą pozwani. 
 
Sąd Apelacyjny w Warszawie I Oddział Cywilny dn.10.09.2020 

Sygn.akt I ACa 572/19 po rozpoznaniu w dniu 10.09.2020 sprawy z powództwa 
Stanisława Stawowiaka przeciwko M.K i M.M o ochronę praw autorskich na skutek 
apelacji pozwanych od wyroku Sądu Okręgowego 

w Warszawie z dn.16 kwietnia 2019 r,Sygn.akt I C 541/18 
 
1. oddalił apelację 

2. zasądził od pozwanych na rzecz St. Stawowiaka kwoty po 270zł tytułem zwrotu 
kosztów postępowania apelacyjnego 
 
Wyrok jest prawomocny 
 
 
 
 
 
 


