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1. Agora S.A.
ul. Czerska 8/10 
00 - 732 Warszawa

2. Leszek Frelich
3. Magdalena Kozioł

pl. Solny 2/3 
50 - 060 Wrocław

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

Niniejszym, działając w imieniu spółki Chemeko - System sp. z o. o. Zakład 
Zagospodarowania Odpadów z siedzibą we Wrocławiu („Spółka" lub „Chemeko - 
System”), w oparciu o pełnomocnictwo, którego odpis przedkładam w załączeniu, na 
podstawie art. 37 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (t.j. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1914) i art. 43 k.c. w zw. art. 23 k.c. i 24 § 1 k.c. 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) trwałe usunięcie artykułu Magdaleny Kozioł „Pojechaliśmy pod składowisko 
odpadów „pod ochroną PiS". Przez fetor ludzie nie mogą wychodzić z domu" z 19 
września 2022 r. z serwisu internetowego Wyborcza.pl oraz ze wszelkich innych 
lokalizacji administrowanych przez Agora S.A. lub redakcję lokalnej Gazety 
Wyborczej we Wrocławiu;

2) trwałe usunięcie z lokalizacji, o którym mowa w punkcie 1) powyżej, wszelkich 
innych materiałów prasowych, w których przedstawia się nieprawdziwe lub 
nierzetelne twierdzenia lub sugestie przypisujące Chemeko - System:
a) prowadzenie składowisk w Rudnej Wielkiej dzięki przychylności politycznej i 

pod protekcją osób zajmujących wysokie stanowiska publiczne;
b) zastraszanie osób protestujących przeciwko rozbudowie Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej;
c) uzyskanie jakichkolwiek decyzji administracyjnych dotyczących składowisk 

w Rudnej Wielkiej dzięki przychylności politycznej;
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d) deponowanie na składowiskach w Rudnej Wielkiej odpadów medycznych lub 
odpadów pochodzących z zagranicy;

e) prowadzenie składowisk w Rudnej Wielkiej w sposób uciążliwy dla 
mieszkańców, mający wiązać się z emisją „fetoru nie do wytrzymania”, czy z 
obecnością „ogromnych szczurów";

f) władcze wpływanie na działania lokalnej Policji;

3) zaniechanie publikowania treści naruszających dobre imię mojego Mocodawcy, 
zawierających twierdzenia lub sugestie przypisujące Chemeko - System:
a) prowadzenie składowisk w Rudnej Wielkiej dzięki przychylności politycznej i 

pod protekcją osób zajmujących wysokie stanowiska publiczne;
b) zastraszanie osób protestujących przeciwko rozbudowie Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej;
c) uzyskanie jakichkolwiek decyzji administracyjnych dotyczących składowisk 

w Rudnej Wielkiej dzięki przychylności politycznej;
d) deponowanie na składowiskach w Rudnej Wielkiej odpadów medycznych lub 

odpadów pochodzących z zagranicy;
e) prowadzenie składowisk w Rudnej Wielkiej w sposób uciążliwy dla 

mieszkańców, mający wiązać się z emisją „fetoru nie do wytrzymania", czy z 
obecnością „ogromnych szczurów";

f) władcze wpływanie na działania lokalnej Policji;

4) opublikowanie na stronie głównej serwisu internetowego Wroclaw.wyborcza.pl 
(https://wroclaw.wyborcza.p1/wroclaw/0,0.html) oraz na profilu „Wyborcza.pl 
Wrocław" w portalu społecznościowym Facebook, w pogrubionej ramce, na 
białym tle, czarną czcionką Times New Roman o wielkości pkt 12 i co najmniej 
pojedynczą interlinią (zgodnie z formatowaniem programu Microsoft Word) wraz 
z wyróżnionym tytułem zapisanym pogrubioną czcionką w kolorze czerwonym, 
bez zastosowania jakichkolwiek działań zmniejszających rangę, powagę lub 
czytelność tekstu, w górnej części wyżej wymienionej strony, bezpośrednio pod 
menu nawigacyjnym, a ponad listą materiałów prasowych, opublikowanych na tej 
stronie, w formie trwale widocznej (tj. nie w formie rozwijających się lub 
zmieniających pasków) i czytelnej, w tym w żadnej części nieprzysłoniętej oraz 
utrzymywanie na niej nieprzerwanie przez okres 3 (trzech) dni od dnia 
opublikowania, oświadczenia następującej treści:

„PRZEPROSINY
Redakcja Gazety Wyborczej we Wrocławiu i Magdalena Kozioł przepraszają 
spółkę Chemeko - System sp. z o. o. Zakład Zagospodarowania Odpadów z 
siedzibą we Wrocławiu za bezprawne naruszenie dobrego imienia Spółki w 
artykule „Pojechaliśmy pod składowisko odpadów „pod ochroną PiS”. Przez 
fetor nie mogą wychodzić z domu" opublikowanym 19 września 2022 r.

Oświadczamy, że nieuprawnione były insynuacje przypisujące Spółce 
nielegalne składowanie odpadów medycznych i odpadów pochodzących z 
zagranicy, prowadzenie działalności i uzyskiwanie decyzji dzięki 
przychylności politycznej, zastraszanie osób protestujących przeciwko 
rozbudowie składowisk odpadów, prowadzenie działalności w sposób 
uciążliwy dla mieszkańców i władcze wpływanie na działania Policji.

https://wroclaw.wyborcza.p1/wroclaw/0,0.html


Ubolewamy, że powyższymi nieprawdziwymi zarzutami naruszyliśmy dobre 
imię spółki Chemeko - System sp. z o. o. Zakład Zagospodarowania Odpadów z 
siedzibą we Wrocławiu.

Redakcja Gazety Wyborczej we Wrocławiu”;

5) wpłacenie kwoty 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych) na cel społeczny: wsparcie Koła 
Związku Niewidomych w Górze;

6) 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.

19 września 2022 r. w serwisie internetowym Wroclaw.wyborcza.pl 
(https://wroclaw.wyborcza.pl) ) opublikowano artykuł Magdaleny Kozioł „Pojechaliśmy 
pod składowisko odpadów „pod ochroną PiS". Przez fetor ludzie nie mogą wychodzić z 
domu”, w którym przedstawiono szereg rzekomych nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
składowisk w Rudnej Wielkiej. Do ustawowych obowiązków dziennikarza należy 
zachowanie szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu 
materiałów prasowych. Dziennikarz powinien sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych 
wiadomości. Obowiązek ten aktualizuje się zwłaszcza wówczas, gdy informacje pozyskał 
od strony konfliktu. W materiale przytacza się, że Stowarzyszenie Piękny Wąsosz i 
Chemeko System są od lat przeciwnikami w sporach sądowych. Zgodnie z utrwalonym 
orzecznictwem, jeśli informacja nie pochodzi od osoby będącej autorytetem w danej 
sprawie bądź od osoby należącej do kręgu osób publicznego zaufania, obliguje to 
dziennikarza do weryfikacji tej informacji za pomocą innych dostępnych źródeł oraz do 
umożliwienia osobie zainteresowanej ustosunkowania się do uzyskanych informacji, tak 
aby dochować zasadzie bezstronnego i obiektywnego przedstawienia wszystkich 
okoliczności (zob. Wyrok SA w Gdańsku z 28.04.2017 r., V ACa 447/16, LEX nr 2354168). 
Autorka artykułu nie uczyniła powyższym zadość, rezultatem czego materiał prasowy 
bezprawnie narusza dobre imię i renomę mojego Mocodawcy.

Jeżeli w wyznaczonym na wstępie terminie nie podejmiecie Państwo odpowiednich 
czynności, mój Mocodawca będzie dochodził ochrony dóbr osobistych na drodze 
postępowania sądowego. Wolność wypowiedzi nie ma charakteru absolutnego.

Załącznik: pełnomocnictwo.
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C hm aj i Pa r tn e r zy

Wrocław, dnia 22 września 2022 r.

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 w dniu 19 
września 2022 r. na stronie internetowej Gazety Wyborczej we Wrocławiu 
(https://wroclaw.wyborcza.pl) artykułu Magdaleny Kozioł „Pojechaliśmy pod 
składowisko odpadów „pod ochroną PiS”. Przez fetor ludzie nie mogą wychodzić z domu”.

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.

Signature erified
Dokument podpisany przez 
PAWEŁ POGODZIŃSKI 
Data: 2022.09.22jl 1:52:39 CEST
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