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OSTATECZNE PRZEDSĄDOWE WEZWANIE 

DO ZAPRZESTANIA NARUSZENIA i USUNIĘCIA JEGO SKUTKÓW 

 

 

Działając w imieniu Stowarzyszenia Ochrony Krajobrazu i Architektury Sudeckiej z siedzibą w Karapaczu 

(dalej SOKiAS), wzywam Pana do natychmiastowego zaprzestania naruszania dobrego imienia SOKiAS 

oraz usunięcia skutków tego naruszenia. 

 

W piśmie z dnia 26 października 2011 roku wysłanym przez Pana do Rady Miasta Karpacza w sprawie 

Uzupełnienia Wniosku z dnia 31.08.2011 r. użył Pan sformułowania „…w Stowarzyszeniu SOKiAS, która 

wywiera niekorzystny wpływ na okoliczną społeczność Karpacza…” i dalej w tym samym piśmie napisał 

Pan o SOKiAS „Nie można dopuścić, ażeby mała grupa ludzi, którzy dbają tylko i wyłącznie o swój interes 

wstrzymywała rozwój inwestycyjny i kulturalny miasta.” 

 

Celem SOKiAS jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i krajobrazowego 

Sudetów ze szczególnym uwzględnieniem dorobku architektonicznego. Wyżej wymienione sformułowania, 

których użył Pan w piśmie z dnia 26 października 2011 r., obrażają dobre imię SOKiAS i naruszają dobra 

osobiste Stowarzyszenia. Na marginesie pragnę wskazać, że dobre imię osoby prawnej, jaką jest  SOKiAS, 

jest łączone z opinią, jaką mają o niej inne osoby ze względu na zakres jej działalności. Dobre imię osoby 

prawnej naruszają wypowiedzi, które obiektywnie oceniając, przypisują osobie prawnej niewłaściwe 

postępowanie mogące spowodować utratę do niej zaufania potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania w 

zakresie swych zadań. Dobre imię obejmuje wszystkie dziedziny aktywności osoby prawnej, w tym również 

dobrą opinię innych podmiotów oraz szacunek, którym obdarza daną osobę otoczenie.  

 

Niewątpliwie więc, określenia użyte przez Pana w piśmie z dnia 26 października 2011 r. naruszają dobre 

imię SOKiAS, gdyż ich celem jest oszkalowanie działalności SOKiAS, jak również osób działających w 

imieniu Stowarzyszenia. Twierdzenie, jakoby SOKiAS działało wyłącznie w oparciu o swój interes, 

pozostaje w sprzeczności z działalności statutową Stowarzyszenia oraz działalnością rzeczywiście 



podejmowaną przez SOKiAS w celu realizacji zadań związanych z ochroną i zachowaniem dziedzictwa 

kulturowego, przyrodniczego i krajobrazowego Sudetów, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku 

architektonicznego. Zgodnie z statutem SOKiAS ma na celu utrzymanie niepowtarzalnego charakteru tego 

regionu dla przyszłych pokoleń. Tym bardziej, przy uwzględnieniu powyższych okoliczności, zarzucanie 

SOKiAS zamiaru wstrzymania rozwoju inwestycyjnego i kulturalnego miasta Karpacz stanowi naruszenie 

dobrego imienia.  

 

Oceniając naruszenie dobrej sławy należy uwzględnić nie tylko znaczenie użytych słów, ale także cały 

kontekst sytuacyjny oraz jego społeczny odbiór. Do naruszenia dobrego imienia może dojść również w 

drodze pisma skierowanego do urzędu, w tym również w sytuacjach, w których pismo to nie podlegało 

publikacji. Użycie wymienionych wyżej sformułowań w piśmie skierowanym do Rady Miasta Karpacza w 

sytuacji w której SOKiAS reprezentuje mieszkańców Karpacza, którzy negatywnie oceniają zamierzenia 

inwestycyjne pana Jerry Nowikovsky, stanowi nadużycie prawa do wyrażania własnej opinii. Każda osoba 

fizyczna i prawna ma prawo do dokonywania samodzielnej oceny poczynań innej osoby i fakt braku 

poparcia dla działań podejmowanych przez inną osobę nie stanowi podstawy do naruszenia jej dobrego 

imienia.  

 

Mając zatem na uwadze powyższe okoliczności, wzywam Pana, na podstawie art. 24 k.c., do zaprzestania 

naruszania dobrego imienia SOKiAS i usunięcia skutków tego naruszenia. W celu usunięcia skutków 

dokonanego naruszenia żądam pisemnych przeprosin skierkowanych do SOKiAS oraz sprostowania 

powyższych stwierdzeń w piśmie skierowanym do Rady Miasta Karpacza. 

 

Powyższe należy wykonać niezwłocznie, jednakże nie później niż do dnia 2 grudnia 2011 r.  

 

Jednocześnie zaznaczam, iż niezastosowanie się do niniejszego wezwania spowoduje wstąpienie na drogę 

postępowania sądowego z roszczeniem o zaprzestanie dokonywania przez Pana naruszeń, usunięcia skutków 

naruszeń oraz naprawienia wynikłej stąd szkody, w tym zapłaty stosownego zadośćuczynienia. 

 

 

 

 

 

 

 

Mirosław Rzepka /v-ce presez SOKiAS/   Anna Bialikiewicz-Stoch /członek Zarządu/ 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1) wydruk pisma z dnia 26 października w sprawie Uzupełnienia Wniosku z dnia 31.08.2011 r. 

 

 

Otrzymują: 

1) Adresat, 

2) Rada Miasta Karpacz. 

3) a/a 


