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PRZEDSĄDOWE WEZWANIE
do zaprzestania naruszania dóbr osobistych i usunięcia skutków naruszenia 
poprzez złożenie oświadczenia woli

Działając w imieniu spółki Chemeko - System sp. z o. o. Zakład Zagospodarowania 
Odpadów z siedzibą we Wrocławiu („Spółka"), w oparciu o pełnomocnictwo, którego 
odpis przedkładam w załączeniu, na podstawie art. 24 § 1 k.c. w zw. z art. 23 k.c., w 
związku z emisją na antenie stacji TVN i TVN24 reportażu Macieja Kuciela „Śmieci pod 
politycznym parasolem", w którym przedstawiciele Stowarzyszenia Piękny Wąsosz 
bezpośrednio wypowiedzieli się na temat działalności Spółki, wzywam Państwa do 
zaprzestania rażącego naruszania dóbr osobistych mojego Mocodawcy i usunięcia 
skutków naruszenia w nieprzekraczalnym terminie 5 (pięciu) dni od dnia 
otrzymania niniejszego wezwania poprzez:

1) zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji naruszających 
dobre imię mojego Mocodawcy, pomawiających Spółkę o nielegalne składowanie 
odpadów medycznych, działanie na podstawie niezgodnych z prawem decyzji 
uzyskanych dzięki wpływom politycznym, funkcjonowanie pod protekcją osób 
zajmujących wysokie stanowiska publiczne;

2) opublikowanie na własny koszt na stronie głównej serwisu informacyjnego 
TVN24 (https://tvn24.pl/), a także na profilu i w grupie publicznej 
Stowarzyszenia Piękny Wąsosz w portalu społecznościowym „Facebook", w 
pogrubionej ramce umieszczonej w widocznym miejscu czarną czcionką Times 
New Roman o wielkości 16 pkt na białym tle, oświadczenia o treści następującej:
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„Stowarzyszenie Piękny Wąsosz przeprasza Chemeko - System sp. z o. o. 
Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą we Wrocławiu za bezprawne 
i rażące naruszenie dobrego imienia Spółki, którego dopuściliśmy się 
rozpowszechniając nieprawdziwe informacje o nielegalnym składowaniu 
przez Spółkę odpadów medycznych, działaniu na podstawie niezgodnych z 
prawem decyzji uzyskanym dzięki wpływom politycznym, prowadzeniu 
przez Spółkę działalności pod protekcją osób zajmujących wysokie 
stanowiska publiczne, w tym przepraszamy za słowa „wysypisko w Rudnej 
Wielkiej buduje PiS, nie żadna spółka”, co miało miejsce w reportażu 
Macieja Kuciela „Śmieci pod politycznym parasolem” w programie 
„Superwizjer” wyemitowanym w stacji TVN24 w dniu 10 września 2022 r. o 
godz. 20:00 i w stacji TVN w dniu 13 września 2022 r. o godz. 23:45. 
Ubolewamy, że wskutek powyższych insynuacji i nieprawdziwych zarzutów 
naruszyliśmy dobre imię Spółki.
Andrzej Mazur - Prezes Stowarzyszenia Piękny Wąsosz" - przy czym 
oświadczenie to powinno zostać opublikowane na czas co najmniej 
nieprzerwanych 24 godzin;

3) opublikowanie na własny koszt oświadczenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, 
z zachowaniem opisanych tam wymogów formalnych co do pogrubionej ramki, 
czcionki i tła, także na antenie stacji TVN i TVN24 bezpośrednio po emisji 
najbliższego premierowego odcinka programu „Superwizjer", przy czym czas 
publikacji powinien wynieść co najmniej 45 sekund, oświadczenie powinno 
zajmować co najmniej 75 % powierzchni okna i być czytelne dla odbiorców;

4) zapłatę na rzecz mojego Mocodawcy symbolicznego zadośćuczynienia z tytułu 
wyrządzonej Spółce szkody niemajątkowej w kwocie 1,00 zł (jeden złotych) na 
rachunek bankowy: ING 62 1050 1575 1000 0023 2828 8077.

Niniejsze wezwanie jest ostateczne, jeżeli w wyznaczonym wyżej terminie nie 
podejmiecie Państwo odpowiednich działań w celu usunięcia skutków naruszeń i nie 
zaprzestaniecie ich na przyszłość, mój Mocodawca wystąpi na drogę postępowania 
sądowego. Dobra osobiste, takie jak dobre imię, pozostają pod ścisłą ochroną prawa, a ich 
bezprawne naruszanie nie może być tolerowane.

radca prawny
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PEŁNOMOCNICTWO

ja niżej podpisany Paweł Pogodziński - Prezes Zarządu, działający w imieniu i na rzecz 
spółki Chemeko - System sp. z o. o. Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą 
we Wrocławiu (54 -519), ul. Jerzmanowska nr 6A, której dokumentacja przechowywana 
jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydziale 
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego i która pozostaje wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000014645, REGON 932070230, NIP 8971612750 
(„Spółka"), uprawniony do jednoosobowej reprezentacji, niniejszym upoważniam:

prof. dr hab. Marka Chmaja, radcę prawnego

Annę Curkowicz, radcę prawnego

każdego z powyższych z osobna, do samodzielnego podejmowania w imieniu i na rzecz 
Spółki wszelkich przewidzianych prawem działań mających na celu uzyskanie ochrony 
dla dóbr osobistych Spółki, do których naruszenia doszło przez opublikowanie materiału 
prasowego - odcinka 1248 programu „Superwizjer" przedstawiającego reportaż Macieja 
Kuciela „Śmieci pod politycznym parasolem", który wyemitowano na antenie stacji 
TVN24 w dniu 10 września 2022 r. o godz. 20:00 i na antenie stacji TVN w dniu 13 
września 2022 r. o godz. 23:45.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do zastępstwa wobec osób trzecich, 
prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, w tym organów administracji samorządowej i rządowej, we wszelkich 
postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami egzekucyjnymi, we 
wszelkich postępowaniach incydentalnych oraz we wszelkich sprawach związanych i 
wynikłych w związku z wyżej ww. sprawą. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje również 
umocowanie pełnomocnika do składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy w ww. 
sprawie, wedle jego uznania oraz do zastępowania Mocodawcy w postępowaniach 
incydentalnych (pomocniczych) związanych z ww. sprawą.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych, 
również w zakresie materialnoprawnym niniejszego pełnomocnictwa.
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