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WEZWANIE DO ZAPRZESTANIA NARUSZEŃ DÓBR OSOBISTYCH 

Wobec pojawiającej się korespondencji mailowej, wpisów na forach internetowych oraz szerzonych 
plotek wzywa się radnych osiedlowych Jacka Jońcę oraz Sebastiana Wilka do zaprzestania naruszeń dóbr 
osobistych członków Rady Osiedla Ołtaszyn, tj. członków Zarządu Osiedla Ołtaszyn oraz Przewodniczącej 
Rady Osiedla. 

Obaj radni od dłuższego czasu zarówno za pośrednictwem korespondencji mailowej, jak i portali 
społecznościowych oraz w rozmowach bezpośrednich z członkami lokalnej społeczności przekazują treści 
wskazujące na naruszanie przez Zarząd Osiedla oraz Przewodniczącą przepisów prawa, działanie jedynie 
we własnym interesie, wykorzystywanie członkostwa w Radzie celem uzyskiwania korzyści osobistych. 
Pan Sebastian Wilk dokonał również oskarżeń pod adresem Przewodniczącej Rady także w audycji 
radiowej o zasięgu regionalnym. Wskazywane oskarżenia nie są poparte żadną podstawą faktyczną, ani 
prawną, stanowią bezprawne i uderzające w dobre imię innych osób insynuacje i domysły. W swoich 
wypowiedziach i korespondencji Panowie nie przedstawiają żadnych faktów ani konkretów, 
pozostawiając tym samy niedomówienia sugerujące naruszenia, że działania wyżej wymienionych osób 
obarczone są licznymi nieprawidłowościami i naruszeniami prawa, w zakresie funkcjonowania w Radzie 
Osiedla. Przedstawiane obraźliwe treści podważają uczciwość i moralność osób przeciwko którym są 
skierowane. 
Podkreślić również należy, że informacje umieszczane w korespondencji oraz w internecie w sposób 
całkowicie bezprawny dyskredytują te osoby w środowisku w którym żyją i pracują- również społecznie,  
a insynuacje jakoby działania Zarządu, czy Przewodniczącej Rady były sprzeczne z prawem i miały na celu 
uzyskiwane korzyści osobistych nie mają żadnego faktycznego uzasadnienia i stanowią oczywiste 
pomówienie.  
Rozpowszechniane informacje które są niezgodne z prawdą i naruszają dobra osobiste wskazanych osób, 
tj. m.in. dobre imię, wiarygodność, godność, cześć i prawo do wizerunku w postaci zarówno czci 
wewnętrznej (godności osobistej, poczucia własnej wartości), jak i czci zewnętrznej utożsamianej z 
honorem, dobrą sławą i opinią, o czym świadczą nie tylko subiektywne odczucia, ale przede wszystkim 
obiektywna ocena tego typu zachowań prezentowana w społeczeństwie. W tym zakresie wskazać należy, 
że cześć i godność jako wartości właściwe każdemu człowiekowi uznawane są w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego za jedne z najważniejszych dóbr osobistych. Zamieszczane informacje jako niezgodne z 
prawdą, niewątpliwie skutkujące naruszeniem dóbr osobistych, dotyczą bezpośrednio przede wszystkim 
działalności społecznej, ale niewątpliwe miały również zdecydowany wpływ na życie osobiste. 
Umieszczane wpisy naraziły na utratę zaufania w stosunku do pomawianych osób, jak również na utratę 
wiarygodności, na którą pracowały przez wiele lat swojej działalności, i doprowadziło do naruszenia ich 
dóbr osobistych. Wyrażone opinie są jednostronne i niezgodne z prawdą, o czym świadczy choćby fakt, 
że pomimo rozpowszechnianych przez obu radnych twierdzeń o naruszeniach prawa, żaden z nich nie 
wskazał na konkretne uchybienia ani też nie powiadomił o nieprawidłowościach organów właściwych do 
rozpoznawania tego typu spraw. 

 



Podkreślam, że dobra osobiste jako wartości ściśle związane z osobą ludzką pozostają pod ochroną 
prawa, a każdy człowiek ma prawo do ich poszanowania. Naruszając więc dobra osobiste innych osób, 
narażają się Panowie na odpowiedzialność zarówno cywilną, jak i karną. Podkreślić również należy, iż 
bezprawne działania w postaci wysyłanej korespondencji realizują znamiona czynu zabronionego 
określonego w art. 190a kodeksu karnego i mogą zostać uznane za uporczywe nękanie w rozumieniu 
wyżej przywołanego przepisu. 

Wobec powyższego wzywam radnych Sebastiana Wilka i Jacka Jońcę do zaniechania naruszeń dóbr 
osobistych członków Zarządu Osiedla Ołtaszyn oraz Przewodniczącej Rady w postaci dobrego imienia, 
godności oraz czci w opisany wyżej sposób, wskazując jednocześnie, że w przypadku dalszych naruszeń 
sprawa skierowana zostanie na drogę postępowania sądowego. 

 

 

                                                                       Z poważaniem, 

     Przewodnicząca Zarządu Osiedla Ołtaszyn 

                 Edyta Skuła    
 

 

 

 


