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Sygn. akt III Co 13119 

I>OSTANOWIENIE 

Dnia 15 lutego 20 I 9 r. 

Sąd Okręgowy w Warszawie. Wydzial III Cywilny 
wskladzie: 

Przewodni czący: SSIl dcl. Ewa Uchman 
po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 20 I 9 r. w Warszawie, na posiedzeniu ni ej awnym 
sprawy z wniosku KGBM Polska Miedź Spólki Akcyjnej z siedzibą w Lubinie 
z udzia lem Agora Spólki Akcyjnej w Warszawie, Adamowi Michnikowi, Jaroslawowi 
Kurskiemu, ,Jackowi Harlukiewiczowi 
O udzielenie zabezpieczenia powództwa przed wszczęciem postępowania 

postanawia: 
odda l ić wniosek. 

UZASADNIENIE 

Wniosk iem z dnia 08 lutego 20 19 r. KG HM Polska Miedź Spólka Akcyj na z s i edzibą 

w Lu bi nie wnios la o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o ochronę dóbr osobistyc h -

ni epieni ężnych roszczeJi o zakazanie naruszeń i usunięc i e skutków dokonanych już naruszeń 

dóbr osobistyc h w postac i renomy i reputacj i. poprzez: 

I. ustanowienie na czas j ednego roku zakazu publikacj i i rozpowszechniania na 
lamach dziennika .. Gazeta Wyborcza" oraz na lamac h e lektronicznej wersji 
dziennika .. wyboreza.pl". w tym na lamach porta lu internetowego pod adresem 
domeny .. wrocJaw.wyborcza. p)"·, a także za pośrednic twem porta lu 
spo l ecznośc i owego Twiller. materi alów prasowych i treśc i przypi suj ących 

Spólce: 

• tolerowanie przez Spólkę dz i a lań pracownika Spólki - Karola Kosa na 
jej szkode; ( .. ustawianie przetargów"); 

• tolerowanie przez Spó lkę dzi a l ań Karo la Kosa z uwagi na j ego 
powi ązani a osobiste (rodzinne) z wiceprezesem partii politycznej PiS; 

• wskazuj ących . że Spólka rozwi ąza la stosunek pracy z praco wnikiem 
Grzegorzem Mach. który rzekomo zamierza l zasygna li zować wladzom 
Spólk i zidentyfikowane ni eprawidlowośe i sugeruj ących, że 

zawiadomienie o podej rzeniu popelnienia przestęps twa przez 
Grzegorza Mach zosta lo zlożone w następstwie ujawnienia przez 



dziennik .. Gazeta Wyborcza" wlw informacji dotyczących tolerowania 
.. ustawiania przetargów"; 

2. nakazanie usunięcie z zasobów internetowych materialów prasowych pod 
wskazanymi adresami domen internetowych: 

3. nakazanie Jackowi I-Iarlukiewiczowi usunięcie tweetów umieszczonych w 
serwisie spolecznościowym Twitter pod wskazanymi adresami III'e",' wniosku 
- k. 2-6 akll . 

Wedle wnioskodawcy, opublikowane materialy zawierały szereg nieuprawnionych tez. 
pozostających w sprzeczności ze stanem faktycznym ilcasaclnienie wniosku k. 6-18 akll . 
Wskazano, i ż rzeczywiście w Spółce doszło do zidentyfikowania nieprawidłowości w 
wybranych postępowaniach przetargowych, prowadzonych z udziałem Karola Kosa 
Ipodkreślono jednak. że naruszenia procedur wewnętrznych nie spowodowaly strat na mieniu 
Spólki/. zakwestionowano natomiast dokonaną w publikacjach ocenę takich nieprawidlowośc i 

i stawiane w konsekwencji Spólce zarzuty. Spólka wyjaśni la. że w 20 18 r. Pion 
Bezpieczellstwa i Przeciwdzialania Stratom KGI-IM , w ramach swoich kompetencji. 
przeprowadzi I kontrole procesów zakupowych, jednak powolywany wartykulach raport nie 
stanowi I realnych wyników kontroli , bowiem ich autor dysponowal jedynie za leceniami 

skierowanymi do Dyrektora Naczelnego Grzegorza Mach. z których to dokonano wyboru 
cytatów, które odpowiadaly stawianej tezie. Co więcej, w publikacjach powolano się na 
okoliczności, pochodzące od anonimowego informatora. wskazujące na próbę zamaskowania 
rzekomych rzeczywistych okoliczności sprawy. Wedle wnioskodawcy. autor artykulów. 

wbrew nalożonemu obowiązkowi zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy 
zbieraniu i wykorzystaniu materialów prasowych, zaniechal ustalenie. i ż w postępowaniu 
przetargowym, określenie zbyt krótkiego tenninu realizacji nie wplynęlo ostatecznie na 
wybór wykonawcy. Wskazano wnioski plynące z kontroli , stanowiące treść za lecell. z których 

wynikalo. że Karol Kos przekroczyi zakres swoich kompetencji i powierzonych zadań. 

zalecając zdyscyplinowanie go i zwiększenie nadzoru nad postępowaniami zakupowymi 
/zalecenia - k. 99-101 akll . 

Zdaniem wnioskodawcy, treść publikacji zawIera szereg innych przeklamań. 

dotyczących tego. iż po zidentyfikowaniu zarzucanych nieprawidlowości. Spólka nie 
wyciągnęla konsekwencji wobec odpowiedzialnego pracownika, co pozostaje bezpodstawne. 
Dziennik stawia też tezę, że przyczyną tolerowania .. ustawiania przetargów" przez Karola 
Kosa są jego powiązania osobiste zc światem polityki. która to teza niepoparta jest żadnym i 

dowodami . Niezasadnie również, wedle Spólki, wskazywano na celowe zwolnienie dyrektora 
COPI Grzegorza Mach, albowiem jego kontrakt terminowy wygasi na przelomie września i 
października 2018 r. 

Uzasadniając swój wniosek, Spólka podniosla, że rozpowszechnienie nieprawdziwych 
informacji , sprowadzających się do tego, i ż toleruje ona ,.ustawienia przetargów" przez 
pracowników, z uwagi na ich ochronę, wynikającą z relacji rodzinnych. stanowią naruszenie 
dóbr osobistych. naruszając standardy dz iennikarskie. Wnioskodawca podkreśli I również 
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swój ewidentny interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, podając, że jego brak poważnie 

utrudni osiągnięcie celu pos tępowania w sprawie i doprowadzi do sytuacj i, że dobra osob iste 
wn ioskodawcy będą w dalszym ciągu naruszane poprzez kontynuację publikacji. 

W da lszej kol ej nośc i wnioskodawca podal. że Spólka KGI-IM jako jeden z czolowych 
producentów miedzi i srebra na świecie. jest także jedną z największych spó lek notowanych 
na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie, pozostając znanym wśród klientów z 
branży przemysiowej podmiotem na po lsk im i zagran icznym rynku linformacje gieldowe - k. 

37--1 I ak/I. Spólka Agora jest wydawcą papierowej. jak i elek tronicznej wersji dz iennika, tj . 
odpowiednio .. Gazety Wyborczej" - jej redaktorem nacze lnym jest Adam Michnik oraz 
portalu .. wyborcza.pl". którego redaktorem jest Jaroslaw Kurski. Jacek Harlukowicz jest 
natomiast autorem spornych artykulów i tweetów Istopki redakcyjne - k. -12--1 7 ak/I. W dniu 
27 stycznia 20 19 r. Jacek Harlukowicz opublikowal szereg tweetów na portalu 

spolecznościowym Twitter. które dotyczyly Spólki KGHM i treśc i . jakie mialy się ukazać 
następnego dnia w "Gazecie Wyborczej"' lwydruki - k. 65-68aktl. W dniu 28 stycznia 20 19 r. , 
29 stycznia 20 19 r. oraz w dniu 06 lutego 20 19 r. w dzienniku ,.Gazeta Wyborcza" ukazaly 
s iC( artykuly pl. .. Miedziana protekcja" ... Chcial ujawnić nadużyc ia - stracil pracę" , ,.A fera w 
KGI-IM - cd:' oraz .. Miedziowa rodzina w KGHM" autorstwa Jacka Harlukowicza. 
Publikacje te byly nastC(pnie cytowane przez szereg innych serwisów informacyjnych. takich 

jak rrnf24 .pl. fakLpl. dziennik.pl , czy radiozel.pl lwydruki - k. 69-86 ak/I. Artykul .,Miedziana 
protekcja" rozpoczyna s i ę slowam i: ,.Chrze.\'niak wiceprezesa !'iS Adama Lipi/1skiego zostal 
dyreklOrel/1 w odd::iale KG HM. Gdy przylapano go na ustawianiu przetargów o warto.\:ci 3.2 
II/In ::1. nie ::awiadol/1iono prokuratIII)'. a ::glas::ajqG)' nadu::ycia ::ostal ::lI'olniony " lanykul -

k. -IN ak/I. W publikacji wskazano, że funkcję nieformalnego kadrowego w Spólce pelni 
Adam Lipiński. jeden z najbli ższych wspó lpracowników Jaroslawa Kaczyńskiego , podając , i ż 

za ingerencjami we wszystkie trzy pos tępowania w sprawie zakupu i dostawy sprzętu i 
oprogramowania stal Karol Kos - chrześni ak Adama Lipińskiego , który od lat przyjaźni się z 
jego rodzicami. a którego to dzialan ia spowodowaly wzrost cen zamawianych urządzeń o 100 
procent. za co zostal ukaran y jedynie rozmową dyscyplinującą , by później zm ien i ć mu fonnę 
zatrudnienia na czas nieokreś lony. Następnie wskazano. że gdy we wrześniu 2018 r. dyrektor 
COPI Grzegorz Mach umówi I s iC( z prezesem KGHM. by poinformować go o wynikach 
kontro li . ten na spotkanie nic przyszedl , a niedlugo potem Mach zostal zwolniony. 

W dal szym ciągu publikacji pl. ,.Chcia l ujawnić nadużyc ia - straci! pracę" , powolano 
się na wyniki kontroli i slowa Andrzeja Skalcekiego (dyrektor naczelny ds. bezpieczeństwa i 
przeciwdz ialani a stratom) o tym. i ż .. Kos przyczynil się do zl/1niejs::enia wona oferentów oraz 
udareml1ill1lo=liwn.\~Ć ::ak(J17c::enia prac wykonawcy H' l(,')'/alonYI1l c:;osie. wskutek czego wybór 

wykonawcy sprOlrad::il się do negocjacji z /y lko jednq .firmq". Odnośnie kwestii zwolnienia 
Grzegorza Macha. zacytowano wypowiedź prezesa Spólki: .,Nie pr::ypominam sobie, by 
c("rektor Mach próbował mnie o sprawie i/?fonnować. Nie pl'zed/użyli.vmy z dyrektorem 
Machem lIm()\1 ~V \11 pa~d=ierl7ikll m. in. :; powodu ro:;/) ieżno,ści HI ocenie jego funkcjonowania 

\I' co!'! i ::aanga::oll'ania 11' pOlVier::one ::adania·'. Następnie przedstawiono stanowisko 
Grzegorza Macha. który podal. że nie przedstawiono mu powodów decyzji o jego zwolnieniu 
oraz stanowisko Karola Kosa. który potwierdz il. że Adam Lipi"ski jest jego krewnym, 
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podkreślając , że pracę w KGI-IM zawdzięcza wyl ącznie wlasnym kompetencjom . W linal nym 

fragmencie artyku lu podano. że do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu zostalo zlożone 
doniesienie o możliwośc i popelnienia przes tępstwa przez GrzegorLa Macha w okresie. gdy 

byl dyrektor w KGI-IM, co potwierdza rzeczniczka - .. do/yc=y I/Jo::lill'ości pr=ekroc=enia pr=e= 

niego lIprawnie" i wyrządzenia szkody majq/kowej o =nac=nej war/o.\:ci·· lar/yk /ll k. -/9 ak/I. 

W dniu 28 styczni a 20 19 r. Spólka sk ierowala do redakcj i dziennika "Gazeta 

Wyborcza: o raz do wrocławskiej redakcji .. wyborcza.pl" wniosek o opublikowanie 
sprostowania. który pozostał bez odpowiedzi Iwniosek o spros/owanie - k. 8 7-96 ak/I. Treść 

sprostowania zostala opublikowane na stroni e inte l11e towej Spólki oraz w serwisie Twitter 

lwydruki - k. 9 7-98 ak/I. 

Kontynuacja tematu poj awi la się w artyk ul e z dnia 29 stycznia 2019 r. ,.A rera w 
KGI-IM - cd", który rozpoczyna s ię slowam i: ,. Pos tępowanie, w którym ujawniona zosta la 

próba ustawiania przetargów przez dyrektora technicznego KGHM COP I. prywatnie 

ch rześniaka Adamka Lipińskiego, nie bylo jedynym. jakie w stosunku do Karola Kosa 

prowadzily wewnętrzne slużby kontrolne kombinatu . Prokuratura nie jest jednak 

zai nteresowana wyjaśnianiem sprawy" lar/ykul - k. 50 ak/I. W publikacji powolano się na 
komentarze polityków opozycj i Tomasza Sicmoniaka oraz Izabeli Leszczyny, którzy 

podkreślili , że taki e zachowanie Prokuratury wyn ika z rodzilmych koligacji Karola Kosa, 

który jest protegowanym PiSu. 

Wskazane materialy ukazaly S Ię także na stronie internetowej gazety pod nieco 
zmienionymi tytulami ("Afera w KGHM . Chrześniak wiceprezesa PiS ustawial przetargi. 

Zglaszający jego nadużyc ia zostal zwolniony" oraz .. Afery w KGHM ciąg dalszy. Prokuratura 

nie jest zainteresowana wyjaśni eniem sprawy") lwydruki - k. 52-59 aki/. 

W dniu O I lutego 20 19 r. Spólka skierowala do uczestników wezwal11e do 

zaprzestania naruszeń dóbr osobistych oraz usunięcia skutków dokonanych naruszeń" , które 

nie wywolalo reakcj i adresatów Iwe=wanie - k. 102-108 ak/I. 

Następni e, w dniu 06 lutego 20 19 r. ukazal s i ę artykul pt. ,.Miedziowa rodzi na w 
KGHM", w którym kolejne osoby opowiadaly o nagannych praktykach Karola Kosa. jak 

również podważano jego kwalifikacje, podając , że dotychczasowa kariera zawodowa - 6 lat 

we wrocławskim oddziale IBM odbywala się w istocie na niskich stanowiskach, nie mial on 

przy tym pelnej wiedzy o techno log ii zarządzani a zespolem. co sugerowal jeden z 
menadżerów IBM. Podano również biografię Józefa Kosa - ojca Karola Kosa, a prywatnie 

przyjaciela Adama Lipińskiego lar/yk/ll - k. 51 ak/I. 

Sąd zważyl, co następuje: 

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia nic zasluguje na uwzględnienie. 

Stosownie do treśc i art. 730 § I k.p.c. w każdej sprawie cywi lnej pod l egającej 

rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. W świetle 

przepisu art. 730' § I k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona. jeżeli 
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uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny, który na podstawie § 2 powolanego 
przepisu. istnieje wtedy. gdy brak zabezpieczenia uniemożli wi lub poważni e utrudni 
wykonanie zapadlego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważni e 
utrudni os i ągni ęc ie ce lu postępowani a w sprawie. Na l eży przy tym wskazać. i ż w świ etle 

powolanych przepisów obie przcslanki - uprawdo podobnienia roszczenia i interesu prawnego 
- muszą wystąp i ć lącznie. Uprawdopodobnienie powinno opierać się na przedstawieniu 
stosownych środków dowodowyc h. na podstawie których kieruj ąc sicy zasadami 
doświ adczenia życ i owego, a także racjonalną oceną przedstawio nego stanu faktycznego, 
można doj ść do usprawiedliwionego przekonania, że dochodzone roszczen ie oraz obawa 
zniweczenia skutków procesu są wysoce prawdopodobne. Nie może ono opi erać s i ę 

wyl ączni e na samych twie rdzeniach strony. 

Przedmiotem zabezpieczenia mogą być zarówno roszczenia pieniężne, dla których 
prLewidziano zamknięty kata log sposobów zabezpieczenia (art. 747 k.p.c.). jak i roszczenia 
ni emajątk owe, które sąd zabezpiecza w tak i sposób, jaki stosownie do oko li cznośc i uzna 
za odpowiedni. nie wylączaj ąc sposobów przewidzianych dla roszczeń pieniężnych (art. 755 
§ 1 k.p .c.). Warto wspomnieć. że w stosunku do zabezpieczenia roszczeń ni emajątkowych, 

przewidziano odstępstwo od ogólnej zasady zgodnie z którą. zabezpieczenie nie może 

zmierzać do zaspokojenia roszczenia. Możliwe jest to wówczas, gdy zachodzi konieczność 
odwrócenia grożącej szkody lu b innych niekorzystn ych dla uprawnionego skutków (art. 755 § 
2 2 k.p.c .). 

W szczególny sposób uregulowano zabezpieczenie w sprawach o ochronę dóbr 
osobistych. które polega na zakazie publi kacj i. Zabezpieczenie w fonnie zakazu publikacji 
może być udzielone tylko wtedy, gdy strona lu b uczestnik postępowania uprawdopodobni 
roszczenie i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia oraz, gdy jednocześnie nie 
sprzec iwia s i ę temu ważny interes publiczny. Udz i e l ając zabezpieczenia sąd ok reś la czas 
trwania zakazu, który nie może być dłuższy ni ż rok. J eżeli pos tępowani e w sprawie jest w 
toku. uprawniony może żądać dalszego zabezpieczenia. wówczas zakaz pubłikacji pozostaje 
w mocy aż do prawomocnego rozs t rzygnięci a wniosku o dalsze zabezpieczenie (art. 755 § 2 
k.p.c .). 

Udzielenie zabezpieczenia w formie zakazu publikacj i możliwe jest po dokonaniu 
.. ważenia interesów" zaslugujących na ochronę prawną. Zauważyć bowiem na l eży, że na szali 
znajd uj ą sicy dobra osobiste cz łowieka i interes publiczny. Dobra osobiste czlowieka, które 
są chronione prawnie. to w szczegó lności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia , 
nazwisko lub pseudonim. wizerunek. tajemnica korespondencji. nie tyka lność mieszkania, 

, twórczość naukowa. art ystyczna. wy nalazcza i racjonalizatorska (a rt. 23 k.c.). Interes 
pub li czny jest z kolei pojęc i em ni edookreś l onym. które wymaga sprecyzowania w praktyce 
sądowej . Swoim zakresem wyk racza niewątpli wie poza wymiar jednostkowy i dotyczy 
sytuacj i faktycznych donios lych prawnie. spolecznie i gospodarczo. 

Kwestia uprawdopodobnienia roszczenia za l eży w niniejszej sprawie od przytoczenia 
okolicznośc i uzasad niającyc h udzielenie ochrony na podstawie art. 43 k.c. w zw. z art . 24 k.c. 
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Wnioskodawca żądając udzielenia zabezpieczenia przyszlego powództwa o ochronę 
dóbr osobistych podnosi I, że przedmiotowe publikacje naruszają dobre imię. reputację i 
renomę Spólki. 

Zgodnie z art. 43 k.c. przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje s ię 

odpowiednio do ochrony dóbr osobistych osób prawnych. W doktrynie zgodnie przyjmuje się . 

że treść tego przepisu przesądza o uznaniu przez polski system prawny istnicnia dóbr 
osobistych osoby prawnej , niemniej jednak z uwagi na specyfikę tej kategorii podmiotów 
prawa, wskazuje s i ę na konieczność zarówno modyfikacj i katalogu dóbr osobistych 
(wymienionych w treści przepisu art. 23 k.c.), jak również środków ochrony (przewidzianych 
w przepisie art. 24 k.c. i 448 k.c. - por. S. Dmowski, Iw:) Komentar;, do kodeksu cyll'ilne~o. 
Księga pierwsza. Cześć ogólna. Warszawa 1998, s. 98 i cyt. tam orzccznictwo, Z. Radwański. 

Prawo cywilne - czeŚĆ: ogólna. Warszawa 2003. s. J 82). 

Równi eż definicja dóbr osobistych osób prawnych musi, z uwagi na istotową 

odmienność osób prawnych od osób fi zycznych. być ujęta nieco inaczej. Sfolln ulowana w 
wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 1986 r. (5ygl1. akt" CR 295/86. OSNC 1988. 
z. 2-3. poz. -10), definicja dóbr osobistych osób prawnych. jako wartości niemajątkowych. 

dzięki którym osoba prawna może funkcjonować zgodnie ze swym zakresem dzialań. jest 
powszechnie akceptowana w doktrynie i orzecznictwie. 

Z calą pewnością do katalogu dóbr osobistych osób prawnych za liczyć należy dobre 
imię osoby prawnej. albowiem zostalo wprost wymienione w katalogu wskazanym w treści 
art. 23 k.c. (znajdującym zastosowanie do ochrony dóbr osobistych osób prawnych na 
podstawie art. 43 k.c.). Znaczenie tego pojęcia wiąże się z domniemaniem uczciwości. 

rze telnośc i postępowania , posiadania na leżytych kompetencj i (por. A. Kubiak - Cyrul. Dobra 
osobiste osób prawnych, Zakamycze 2005, s. J 65). Uwzględniając specyfikę osób prawnych 
wskazuje s i ę, że pod pojęciem dobrego imienia na leży rozumieć dobre mniemanie innych 
osób o danym podmiocie prawa. w szczegó lnośc i z uwagi na jego dzialalność (por. A. 
Szpunar. Ochrona dóbr osobistych przysluglljqcych osobom prawnym. Iw:] Problemy 
kodyfikacji prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Z. Radwańskiego. Poznań 
1990, s. 33). Dobre imię osoby prawnej naruszają wypowiedzi. które obiektywnie ocen i ając. 

przypisuj ą osobie prawnej niewlaściwe postępowanie mogące spowodować utratę do niej 
zaufania potrzebnego do prawidIowego jej funkcjonowania w zakresie swych zadań (wyrok 
Sqdu Najwyższego;, dnia I J stycznia 2007 r., " CSK 39212006. LexPolonica nr 19 J -1095). 

Zgodnie z powolanymi przepisami osoba prawna. której dobro osobiste zostaje 
zagrożone cudzym dzialaniem, może żądać zastosowania środków ochrony tychże dóbr. 
Powyższe przepisy statuują również domniemanie bezprawności naruszenia dóbr osobistych. 
W sytuacj i bezprawnego naruszenia lub zagrożeni a dobra osobistego uprawnionemu 
przyslugują środki prawnej ochrony danego dobra osobistego wskazane w treści art. 43 k.c. w 
zw. z art. 24 k.c., które mogą przybierać postać roszczeti niemajątkowych (o ;,aniechanie i o 
usunięcie skutków naruszenia), jak również roszczeń majątkowych (o ;,ado.~ćllc::ynienie). 
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Wskazać w tym miejscu na l eży, i ż wyartyk ulowane przez wnioskodawcę roszczenie o 

zan iechanie naruszania stanowi w praktyce najważni ejszy środek cywilnoprawnej ochrony 
praw podm iotowych bezwzgl ęd nych. Nie na l eży przy tym zapominać, że żądanie pozwu o 
zaniechanie naruszania powinno wskazywać konkretne dzialania. których zapr.lestania 
domaga siy uprawniony. Równ ież orzeczenie uwzgl ędni aj ące żądani e zaniechania ni e 
powinno ograni czać s ię do sformulowania ogólnego zakazu naruszania praw, ale powinno 
o kreś l ać możli w ie dokl adnie. czego s i ę od pozwanego w ramac h zaniechania oczekuje. 
Stanowisko to znajduje oparcie w wyroku Sądu Naj wyższego z dnia 15 czerwca 20 I I r. (V 

CSK 3 73/ 10. Legalis). Ocena istn ienia stanu zagrożenia dokonana powinna być na podstawie 
obiektywnych kryteriów. tak samo jak ocena, czy doszlo do naruszenia dóbr osobistych. 
Subiek tywne przekonanie o możli wośc i naruszenia dobra osobistego nie j est wystarczaj ącym 

uzasadnieniem żądani a zaniechania naruszel\; koni eczną przes lanką jest obiektywnie 
uzasad niona obawa naruszel\ (wyr. SN:: 26.2. 1965 r .. II e R 13/65. OSNCP 1965. Nr 10. poz. 
IN). W pr.lypadk u uznania roszczcnia o zaniechanie dzi a l ań naruszających dobra osobiste, 
sąd nie może ograniczać s ię do ogólnikowego zakazu naruszania dóbr osobistych, ale 
powinien określ ić śc i ś l e i precyzyjnie. od jakich czynnośc i wstrzymać ma s ię osoba 
naruszaj ąca dobra osobistc. aby orzeczenie moglo być wyegzekwowane w trybie art. 1050 lub 
105 1 k.p.c. (::oh. wyr . .'iN:: 30.-1. 1970 r .. II CR 103/70. OSPiKA 1971. Nr -I. po::. 83: wyr. SN 
:: 9.7.1971 r .. " CR 22IJI7 I. OSNCP 1972. Nr I. poz. 19). Typowym przy kladem ok reś leni a 

sposobu unikni ęc i a naruszel\ j est zakaz publikacji tekstu zawierającego zni es l a wi aj ące 

in fo rmacje (zob. wyr. SN z 3. 12. 1986 r., I CR 378/86. OSNC P 1988. Nr 4, poz. 47) albo 
dokumentu zawi erającego zni cs lawiaj ące informacje (POSI. SN z 8.3. 1966 r .. I PZ 77/65, 
OSNCP 1966. Nr I I. po::. 199). Po nieważ żądani e zaniechania naru szeń ma charakter 
prewencyj ny. sąd powinien zwracać szczegó lną uwagę. czy środk i zabezp i eczającc pozostają 

adekwatne do możli wych skutków naruszenia (czy nie są nadmierne) (Tom I. Kodeks cywilny. 
KO/llel1lar::. C::ę.'ć ogólna 2017. wyd. I. Komem arz do art. 2-1 T I. KC red. Osajda 20 17. wyd. 

I/.'ioholewski. Sip Legalis) . 

W niniejszym pos tępowaniu wnioskodawca - okreś l aj ąc roszczenie, ws kazywa I , i ż 

zam ierza wystąp i ć z pozwem w oparciu o treść art. 24 k.c. w zw. z art. 43 k.c., żądając 
udzielenia zabezpieczenia roszczenia o ochro nę dóbr osobistych - ni epieniężnych roszczeń o 
zakazanic na ru szeń i usuni ęc i c skutków dokonanych już naruszeń dóbr osobistych w postac i 
rcnomy i reputacj i. Wskazanic, że zakrescm roszczenia obj ę ta j est renoma uprawnioncj Spólki 
na l eży uznać za niewystarczaj ące . .. Nic da s i ę ( ... ) przyj ąć, że przcdmi otcm postępowani a 

zabczpieczającego j est bezpośrednio prawo podmiotowe ( ... )", a j edynie roszczenie 
procesowc. będące przedmiotem pos tępowania cywilnego Ivide s::er::ej A. Jakubecki. 
Postępowanie :.ahe:.piec::;{~iqci! w sprawach ::; ::;akresu prawa wlasno.,:ci in lelekllw lnej. 
Zakal/lyc::e 2000. s. 20-1 i 11.1 . .. N ic ul cga bowiem wątpli wości, żc - ze wzgl ędu na związek 
zabczpieczcnia z postępowaniem mcrytorycznym - za przed miot zabczpieczenia na l eży uznać 

to. co uważa s ię za przedmiot merytoryczncgo postępowani a w sprawie" Ilamże. s. 2 19-2201. 
W tym stan ie rzeczy nie sposób jest uznać. że przedmiotem zabezpieczenia może być renoma 
osoby prawnej. jako przedmiot prawa oso bi stośc i uprawnionego. a j edynie poszczególne 
roszczenia procesowe. 
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Na leży podkreś li ć, że na mocy art. 73 1 k.p.c. zabezpieczenie nie możc zmierzać do 
zaspokojenia roszczenia. chyba że ustawa stanowi inaczej . Natomiast zabczpieczcnic 
polegające na zakazie publikacji spornego materialu zmierza w istocie do zaspokojenia 
roszczenia o zaniechanie naruszeń w sprawach o ochronę dóbr osobistych. Przyszle 
merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy polegające na nakazaniu pozwanemu zaniechania 
naruszeń oraz żądani e zabezpieczenia przez zakaz publikacj i są więc tożsame. Powyższa 

forma zabezpieczenia ma charakter nowacyjny, antycypacyjny. po lcgający na stworzcniu 
nowej prowizorycznej sytuacji na okreś l ony czas oraz na tymczasowym unormowaniu 
stosunków między stronami /lak. E. Nowi/iska: Wolno.i'ć wypowiedzi prasowej. lI'arS=lI\I'a 
2007. s. 238- 239. poglqd len nie jest jednak reprezentowany jednolicie. =ob. s=erzej A. 
Jakl/becki: Postępowanie zabe=pieczajqce. s. 122 125 i powalana lam ii/era/lira i 
orzecznic/wol. Oznacza to. że sposób zabezpieczcnia nie różni się od sposobu zaspokojenia 
uprawnionego, ponieważ zabezpieczenie antycypuje przyszle merytoryczne rozstrzygni9cic. 
Sposób zabezpieczenia wskazany wart. 755. obejmujący przypadki zabezpieczenia przez 
unormowanie stosunków między stronami , stanowi więc sytuacj ę przcwidzianą wart. 73 I 
k.p.c., gdy .,ustawa stanowi inaczej'". Celem zabezpieczenia - w przypadk u zabezpieczenia 
nowacyjnego. do którego należy zabezpieczenie roszczeń niepieni yżnych , w tym przeciwko 
środkom spolecznego przekazu - jest więc tymczasowe unormowanie stosunków między 
stronami na czas trwania postępowania. a nawet tymczasowe zaspokojenie roszczenia 
uprawnionego. Sposób zabezpieczenia poprzez zakaz publikacji nie cenzuruje w i ęc 

publikacji, a jedynie "stwierdza, że prawdopodobne jcst, i ż treść publikacji narusza prawcm 
chronione dobro powoda". Możli wość wydania zakazu publikacji nie stanowi więc elcmcntu 
cenzury prewencyjnej. lecz legalny instrument obrony przed nadużyciem wolności slowa. 

Istnienie roszczenia o ochronę dóbr osobistych zależne jest od wystąpienia trzech 
przesianek: ( I) istnienia dobra osobistego podlegaj ącego ochronie, (2) zagrożeni a lub 
naruszenia tego dobra i (3) bezprawności dzialania naruszającego. Pierwsze dwie przes lanki 
zobowiązany jest wykazać powód. co do bezprawnośc i naruszenia, art. 24 k.c. fomlulujc 
możliwe do obalenia domniemanie, że każde naruszenie dóbr osobistych jest bezprawne. 
Wobec tego, to na pozwanego spada ciężar wykazania. że jego zachowanie nie bylo 
bezprawne. 

W pierwszej kolejnośc i należa l o więc rozważyć, czy treść artyk ulów mogla - bi orąc 

pod uwagę kryterium obiektywne, tak sformulowane dobra naruszyć, bowiem ocena ta musi 
mieć walor obiektywny, oderwany od indywidualnej wrażliwości konkretnej osoby. W 
praktyce przyjęcie subiektywnych odczuć pokrqwdzonego jako kryterium ustalenia. CL.y 

doszło do naruszenia oznaczaloby. że w każdym przypadku, gdy pokrzywdzony występuje na 
drogę prawną wedlug jego indywidualnej oceny doszlo do naruszenia dobra osobistcgo. ąd 

powinien rozważyć, czy typowa, przeciętna osoba na miejscu pokrzywdzonego uznalaby 
okreś lone dzialanie za naruszenie dobra osobistego oraz czy w odczuciu spolecznym 
okreś lone zachowanie zakwalifikowane może być jako naruszające dobra osobiste 
(sIanowiska /0 uznać można za u/rwalone w orzec=nic/wie; =ob. wyr. SN = 25 . ./. 1989 r .. I CR 
1./3/89. OSP 1990. Nr 9. poz. 330: powalany wyżej wyr. SN z 11.3.199 7 r .. 11/ CKN 33/ 97: 

uzasadnienie wyr. SN z 26.10.2001 r .. V CKN 195/01. LeglIlis: IClI.manienie wyr. SN = 
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23.5.2002 r .. IV CKN 1076/00. OSNC 2003. Nr 9. poz. 121: wyr. SN z 5.-1.2002 r .. /I CKN 
953/00. Le~ali.\' : wyr. SN = 22.1.201-1 r .. 11/ CSK 123/ /3. Legali.l} W orzecznictwie podkreś l a 

sioy ponad to. że kryterium oceny, czy doszło do naruszenia dobra osobistego stanowią 

przec i ętne opinie ludzi rozsądnie i uczc iwie myśłących (powo ł any wyżej wyr. SN z 
29. ł O.20 ł O 1' .. V CS K 19/ 10). 

• Ana l izując treść przedmiotowych publikacji , Sąd doszedł do przekonan ia. i ż 

prawdopodobne jest, i ż wydźwi ęk al1y kułów narusza dobre i mię Spółki KG HM jako 
zorgani zowancj ca ł ośc i . W odbiorze spo ł ecznym, sam wydźwięk tytułów al1ykułów ma 
charakt er pejoratywny i może wzbudzać wśród po tencj ałnych ezytełni ków negatywne 
skojarzeni a. Ma to szczegó łne znaczenie w kontek śc i e wyjaśn i eń samej Spółki . która 
pr7.eczy ł a ustalonym w publi kacjach o ko łicznośc i om . Wskazać na leży, że do akt z łożono 

dokumentacjoy, z której wynika, że przy naj mniej część informacji przekazanych w artykułac h , 

nie znalaz ła potwierdzenia w następczo przeprowadzonyc h kontro lach. Na etapie 

postępowania zabezp i eczaj ącego nie j est wymagane udowodnienie, a j edynie 
uprawdopodobnienie na podstawie znajduj 'lcych S I ę w ak tach sprawy środków 

uprawdopodobnienia i ich oceny prima facie. Dopiero bowiem w przysz ł ym procesie. na 
etapie postoy powania rozpoznawczego i po zgromadzeniu materi a łu dowodowego możliwe 

będzie czynienie usta ł ell odnośnie tego. czy zakwesti onowane we wniosku treśc i m ieśc iły s i ę 

w ramach spo ł eczne akceptowanych standardów. W ocenie Sądu . wnioskodawca na obecnym 
etapie postoy powania. a wi ęc przed wszczęc i em sprawy i na podstawie za łączo nego materia łu . 

podo ł a l koni ecznośc i uprawdopodobnienia roszczeni a. 

W ocenie Sądu Okręgowego wnioskodawca uprawdopodobnił także istnienie interesu 

prawnego w ud zieleniu zabezpieczenia. Nie ulega wątpliwośc i , że kontynuowanie 
dotychczasowych dz i a ł a ll może uni emożliwić lub poważni e utrudni ć os i ągnięc i e celu 
postępowan ia i naraz i ć na da ł szą utratę zaufania co do Spółki. Kontynuowanie dz i a łań przez 
obowiązanych może podważyć dobre im ię i renomę w taki m stopniu. że udz i e ł o na jej 
ewentua lnie. w ostatecznym wyniku procesu. ochrona stani c s ię iluzoryczna. Zaprzestanie 
powie lani a w ko lej nych publikacjach dalszych negatywnych occn zwi ązanych z dz i a łani ami 

w KG HM, któ re IV sposób reałny mogą znaleźć prze ł ożeni e na ogółną k ondycję finansową 

Spó ł k i jawi sioy IV tym kontekśc ie jako zasadne. Wskazać także na leży, że pubłikacja spornych 
materia łów nic mia ła charakteru jednostkowego (by ła to seria a rtyk u ł ów), tematyka ta zaś 
pojaw ił a się nie tylko w .. Gazecie Wyborczej" a le równi eż zosta ł a powi e ł o na w 
ogólnopolsk ich mediach i nie jest wykluczone. że redakcja temat ten będzi e kontynuować. 

Tym niem niej. poza powyższymi rozważa niami pod ni eść na leży. że udzie lenie 
, zabezpieczenia w sprawac h przeciwko ś rodkom spo lecznego przekazu ma nadzwyczajny 

chara kter zabezpieczenia powództwa w stosunku do innyc h rodzajów zabezpieczeń . Gdy w 
ocenie Sądu speł ni one są podstawowe przes ł ank i udzie leni a zabezpieczenia. ezyłi 

uprawdopodobnienie istni eni a roszczenia i interes prawny w udzi e łen iu zabezpieczenia, na 
kOlicowym etapie odbywa sioy badanie przes łanki istni enia ważnego interesu pubłi eznego, 
który sprzec iwia lby s i ę zakazowi publikacj i Ina W Ul1cie arl. 755 .fi 2 k.p.c. przyjmuje się. że 
=akcc pl/hlikacji jako sposóh =ahe=pieczel1ia ro.cczell ° ochronę dóbr osohislych 
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dopuszczalny jest tylko i wylqcznie \\I .\ytuacji. gdy zakazowi lemll nie .'przeciwia się ważny 
interes publiczny/. 

Podkreś l a się, że w przypadku publikacji prasowych interes publiczny wyraża się w 

zasadzie jawności życia publicznego i prawie spoleczel\stwa do informacji . Interes jest 
powiązany ze sferą życia publicznego, a więc z koniecznością zagwarantowania otwartej 
debaty publicznej w spo leczeństwie demokratycznym. Z tej perspektywy interes ten powinien 

mieć na względzie obywatelsk ie prawo do informacji wynikające z art. 61 Konstytucji. 
Udzielenie zabezpieczenia musi więc być konieczne i zarazem proporcjonalne ze względu na 

ochronę irll1ej konstytucyjnej wartości. Zabezpieczenie nie może prowadzić do pozbawienia 

spoleczel\stwa informacji, jeżeli informacja ta budzi uzasadnione za interesowanie. 
Uzasadnione zainteresowanie stanowi przejaw ważnego interesu publicznego. Nie powinno 

być ono jednak nadużywane ze szkodą dla ochrony dóbr osobistych. 

Odpowiedni zakaz sądowy może zostać zaakceptowany tylko wówczas. jeżeli sluży 

ochronie ważnego dobra, jest wąsko sformulowany i jednocześnie nie pozbawia możliwości 

zabierania głosu w sprawie, która budzi lub może budzić spoleczne zainteresowanie. Rolą 

dziennikarzy jest rozpowszechnianie informacji I idei dotyczących spraw będących 

przedmiotem publicznego zainteresowania i mających publiczne znaczenie. W każdym 

przypadku wprowadzając zakaz publikacji sąd zobowiązany jest zestawić ze sobą interes 

publiczny oraz interesy osoby, której dobra zostaly naruszo ne bądź zagrożone naruszeniem. 
Wskazać w tym miejscu należy , że celem pos tępowania zabezpieczającego nie może być 
wyeliminowanie możliwości publikowania na dany temat przez prasę, a zastosowanie 

środków tymczasowej ochrony prawa osobistego, które zostalo naruszone lub zagrożone 

bezprawnym działaniem pozwanego. 

W doktrynie przyjmuje się, IZ interes publiczny musi charakteryzować SIę 

aktualnością. Musi to być interes publiczny przemawiający za natychmiastową publikacją , a 
nie interes publiczny w publikacji w ogóle. Jeżeli bowiem dany material mogący naruszać 

czyjeś dobra osobiste nie posiada waloru pilnośc i , brak uzasadnienia dla odmowy zakazania 
publikacji. Jeżeli spór wpisuje się w ważny problem spoleczny. wzbudzający uzasadnione 

zainteresowanie i mający znaczenie dla obiektywn ie ważnych czynników wplywających na 

życie spoleczne, aktualność wiadomości i jej zdo lność do przyciągania zainteresowania 

odbiorców może mieć wplyw na uznanie przeslanki "ważnego interesu spolecznego" za 

spelnioną (T Targosz [IV J Media. a dabra osobisIe. red. J. Bar/a. R. Markiewic=. Warszawa 
2009 r .. S. 309; powolane za: Marek JaŚlikowski. Zakaz publikacji jako .i:roJek =abezpiec=enia 
roszczeń w sprawach przeciwko środkom spolecznego przekazu o ochronę dóbr o.\'obi.\'lych. 
Inslytllt Wymiaru Sprawiedliwości. Warszawa 2012 r., SIr. 81-82). 

Kwestionowane artyku ly dotyczą niebezpiecznych dla demokratycznego państwa 

prawa zjawisk na styku polityki i gospodarki. Publikacje zawierają m.in . krytyczną ocenę 

bierności Spólki wobec ujawniania nieprawidlowośc i w Jej funkcjonowaniu przez 

pracowników, będących powiązanych osobiście z czolową partią polityczną · 

W przekonaniu Sądu udzielenie zabezpieczenia w sposób żądany przez 
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wnioskodawcę byloby sprzeczne z interesem publicznym. Przypomnieć trzeba, że prasa jest 
zobowiązana do prawdziwego przedstawia omawianych zjawisk (arl. 6 usl. I uslalVy z 26 

slyc::nia 198-1 r. PralVo prasowe. )1. D=. U. = 2018 r .. poz. 19/-1). Zakazanie publikowania 
jakichkolwiek inlonllacji. związanych z monitorowaniem dzialań pracowników Spólki czy 
ich wplywach na postępowania zakupowe. czy badaniem zależnośc i rodzinnych i reakcji 
wladz Spólki na niewlaściwe zachowania jej pracowników. oznaczaloby uniemożliwienie 
wykonywania powinnoscl dziennikarskich wynikających z Prawa prasowego. W 
konsekwencji powstaloby ryzyko. że spoleczcllstwo zostanie pozbawione dostępu do pełnego 
opisu zdarzeń istotnych z punktu widzenia prawidiowego funkcjonowania pallstwa. 

Za niezasadne Sąd uznal również żądania, na mocy których wnioskodawca domagal 
s ię usunięcia z zasobów internetowych materialów prasowych pod wskazanymi adresami 
domen intel11etowych. a takżc nakazanie Jackowi Harlukiewiczowi usunięcia tweetów 
umieszczonych w serwis ic spolecznościowym Twitter pod wskazanymi adresami, z uwagi na 
przyj"c ie przez Sąd orzekający za slusznc stanowiska wyrażonego w orzecznictwie 
Europejski ego Trybunalu Praw Czlowieka, jak i uzasadnieniu w wyroku Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie z dnia II września 2015 r. /sygl1. akl VI ACa 1356/ /-1/. Wprawdzie Sąd 
Nąjwyższy wskazywał. że usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych może polegać na 
usunięciu artykulu z internetowego archiwum. zwróci I jednak uwagę, że w praktyce nie jest 
możliwc calkowite usuni ęc ie publikacji z internetu. tak samo jak nie jest to możliwe w 
wypadku wydania papierowego prowadzi loby to ponadto do nieuzasadnionej represj i wobec 
pozwanego. Sąd nie może też być sprowadzony do roli cenzora, nakazującego "wycięcie" 

odpowicdnich rragmentów lub nawet ca lego tekstu /=o!J. wyrok Sqdu NajlVy=s=ego = dnia 28 

Il'r=e.\'nia 2011 r .. I CSK 7-13/ 10/. W wyroku Europejskicgo Trybunalu Praw Czlowieka z 16 
lipca 20 13 r. w sprawie Węgrzynowski i Smolczewski przeciwko Polsce (nr 33846/07) 
uznano. że archiwa internetowe służą interesowi publicznemu i podlegają gwarancjom 
wynikającym z ochrony swobody wypowiedzi. Co więcej, ETPC ocenił. że .. nie jest rolą 
sądów pisanie hi storii na nowo poprzez nakazywanie usunięcia ze sfery publicznej wszelkich 
śladów publikacji. co do których stwierdzono. że naruszają prawa innych osób". Mając na 
uwadze calokształt okoliczności sprawy Trybunal uznał. że ograniczenie swobody 
wypowiedzi z uwagi na potrzebę ochrony dobrego imienia s karżącego nie byloby 
proporcjonalne względem konieczności ochrony pierwszego z dóbr. Trybunal podkreś lal przy 
tym znaczący wklad archiwów internetowych w proces przechowywania i udostępnianie 

wiadomości i inrormacj i. wskazując. że archiwa takie są ważnym źródlem edukacji i wiedzy 
hi storycznej. zwlaszcza że są latwo dostępne dla sze rokiego ogólu i generalnie są bezplatnc. 
Celem prasy jest pelnienie roli stróża publicznego. to jednak ma ona także do spelnienia drugą 
ro l ę. po legającą na prowadzeniu udos tępnianiu szerok iemu ogólowi archiwów, 
zawieraj ącyc h opublikowane już wcześniej wiadomośc i (palr=: sprawa Times Newspapers 

Ud i wyrok = dnia lO marca 2009 r. - skC/l"Ra nr 3002/03 i nr 23676/(3). 

Mając na uwadze powyższe okoliczności~ mocy art. 730 § I k.p.c. stosowanego 

a conlrario w zw. z an .. 738 k.p.c.: oddaIiJ:;Gn.no's ~~~r;~~~ezPieczenie powództwa, o czym 

orzeczono Jak w sentencj i postanOWIenia. ~.' -,:,~.:,~.j. " , 

\\~Lt ' .. ~ -
~ \~~J~~~l..1~; !-!: 

J"I I ,-tł;. ....... 
l "' , 
'-- <." 

" -!! wt.". 


