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Wezwanie do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych

Działając w imieniu Fundacji Nowoczesna Polska, na podstawie załączonego odpisu KRS wzywam 
Pana do natychmiastowego zaprzestania posługiwania się wyrażeniem „Nowoczesna Polska” w 
celu oznaczania prowadzonej przez Pana działalności, a w tym zaprzestania posługiwania się nim:
a) w nazwie stowarzyszenia, o którego rejestrację Pan zabiega;
b) na stronie internetowej http://ruchpoparciapalikota.pl;
c) w celu oznaczenia organizowanego przez Pana Kongresu.

Działanie takie stanowi naruszenie dóbr osobistych reprezentowanej przeze mnie Fundacji.

Reprezentowana przeze mnie Fundacja od 10 lat aktywnie działa w przestrzeni publicznej, 
realizując z sukcesem rozmaite projekty związane z upowszechnianiem w Polsce nowoczesnej 
edukacji oraz rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Nasze projekty to między innymi 
darmowa, cyfrowa biblioteka lektur szkolnych Wolne Lektury, tworzone przez nauczycieli-
wolontariuszy darmowe podręczniki szkolne Wolne Podręczniki oraz wiele innych innowacyjnych 
projektów rozwijania otwartych zasobów edukacyjnych i wspierania nowoczesnej oświaty. 
Fundacja zajmuje się również działalnością na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego w Polsce. W swojej działalności Fundacja zyskała zaufanie poważnych 
grantodawców, takich jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, Senat Rzeczpospolitej, Open Society Institut, CEE Trust i wielu innych. Patronatów 
prowadzonym przez Fundację projektom udzielają instytucje takie jak Ministerstwo Edukacji 
Narodowej i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bez tych grantodawców oraz 
patronów nasza działalność nie byłaby możliwa. Istotną przesłanką udzielanego przez nich wsparcia 
jest jednak wysoka renoma Fundacji, pieczołowicie wypracowywana przez ostatnie dziesięciolecie. 
Nazwa Fundacji, jej rozpoznawalność, a także kontekst w jakim się ona pojawia jest kluczowym 
elementem budowania tej renomy.

Nazwa Fundacji jest chroniona jako jej dobro osobiste. Posługiwanie się przez Pana nazwą 
„Nowoczesna Polska” w celu oznaczania prowadzonej przez Pana działalności stanowi naruszenie 
tego dobra osobistego. W związku z istotnym znaczeniem tej nazwy dla budowania renomy 
Fundacji, oznaczanie Pana działalności tą nazwą wyrządza również szkodę renomie Fundacji, jej 

http://ruchpoparciapalikota.pl/


dobremu imieniu.

Wobec powyższego, w imieniu Fundacji stanowczo żądam zaniechania posługiwania się 
wyrażeniem „Nowoczesna Polska” w celu oznaczania prowadzonej przez Pana działalności. 
Wyrażając wolę polubownego załatwienia sprawy wzywam Pana do dobrowolnego spełnienia 
powyższego żądania w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego Pisma. W tym samym terminie 
oczekuję również zawarcia przez Pana ugody, w której zobowiąże się Pan do niepodejmowania 
takich lub podobnych działań w przyszłości.

W odniesieniu do korzystania z przedmiotowego wyrażenia na stronie internetowej 
http://ruchpoparciapalikota.pl oraz w celu oznaczania Kongresu, wzywam do zaniechania tych 
działań w terminie 2 dni od otrzymania niniejszego Pisma.

W przypadku braku odpowiedzi na niniejsze wezwanie, niespełnienia powyższych żądań lub 
odmowy zawarcia ugody, reprezentowana przeze mnie Fundacja wystąpi na drogę postępowania 
sądowego w celu ochrony swoich praw.

Z poważaniem,

______________
Jarosław Lipszyc
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