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Paweł Olejniczak

reprezentowany przez radcę prawnego 
dr. hab. Sebastiana Kwietnia
adres, do doręczeń:
MK Attomeys at Law Kancelaria Prawna 
Ul. Chopina 8/3, 20-026 Lublin

Pan Paweł Gębicz

WEZWANIE DO ZAPRZESTANIA NARUSZANI A DÓBR OSOBISTYCH

W związku z naruszeniem moich dóbr osobistych w postaci opublikowania na stronie 

internetowej błoga twojegomunice.pl oraz publicznego udostępnienia wpisu na portalu 

społecznościowym Facebook nieprawdziwych oraz nierzetelnych informacji co do gospodarności, 

rzetelności oraz uczciwości Pana Pawia Olejniczaka jako osoby pełniącej funkcję publiczną -  

Wójta Gminy Gomunice, wzywam do zaprzestania naruszeń jego dóbr osobistych, a także żądam 

usunięcia wpisu dokonanego w dniu 10 września 2018 r. pod adresem: 

http://twojegomunice.pl/?p=1790, oraz publikacji przeprosin za podanie szkalujących oraz 

nierzetelnie przedstawionych informacji.

Na podstawie art. 24 Kodeksu cywilnego wzywam Pana do: 

opublikowania na stronie internetowej błoga twojegomunice.pl wpisu o następującej treści:

„Ja, niżej podpisany Paweł Gębicz, przepraszam Pana Pawła Olejniczaka, za bezprawne 

naruszenie Jego dóbr osobistych, będące następstwem podania przeze mnie 

nieprawdziwych informacji zawartych we wpisie opublikowanym w dniu 10 września 2018 

r. na stronie internetowej błoga twojegomunice.pl oraz dalszego publicznego 

rozpowszechniania tych treści na portalu Facebook, a takie w ulotkach stanowiących 

materiały wyborcze polegające na insynuowaniu znacznego zwiększenia zadłużenia
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Gminy, niegospodarnego wydatkowania środków publicznych oraz nieznanym 

przeznaczeniu z jej budżetu kwoty ok. 2,5 min Jednocześnie wyrażam ubolewanie, że 

przez nieprawdziwe stwierdzenia naruszone zostały cześć i dobre imię Pana Pawła 

Olejniczaka oraz szacunek do jego osoby jako człowieka, a także podważone zostało 

zaufanie, jako do osoby sprawującej funkcję publiczną -  Wójta Gminy Gomunice, które 

jest podstawą relacji Władz Gminy z członkami lokalnej wspólnoty samorządowej. ”

opublikowania na antenie telewizji NTL, przed wieczornym wydaniem programu „Kurier”, po 

blokach reklamowych, bezpośrednio poprzedzających emisję wyżej wymienionego 

program, oświadczenia poprzez jego osobiste bezpośrednie odczytanie. Treść tego 

oświadczenia ma przybrać brzmienie:

„Ja, Paweł Gębicz, przepraszam Pana Pawła Olejniczaka, za bezprawne naruszenie Jego 

dóbr osobistych, będące następstwem podania przeze mnie nieprawdziwych informacji 

zawartych we wpisie opublikowanym w dniu 10 września 2018 r. na stronie internetowej 

błoga twojegomunice.pl oraz dalszego publicznego rozpowszechniania tych treści na 

portalu Facebook, a także w ulotkach stanowiących materiały wyborcze polegające na 

insynuowaniu znacznego zwiększenia zadłużenia Gminy, niegospodarnego wydatkowania 

środków publicznych oraz nieznanym przeznaczeniu z jej budżetu kwoty ok. 2,5 min zł. 

Jednocześnie wyrażam ubolewanie, że przez nieprawdziwe stwierdzenia naruszone zostały 

cześć i dobre imię Pana Pawła Olejniczaka oraz szacunek do jego osoby jako człowieka, 

a także podważone zostało zaufanie, jako do osoby sprawującej funkcję publiczną -  Wójta 

Gminy Gomunice, które jest podstawą relacji Władz Gminy z członkami lokalnej 

wspólnoty samorządowej. ”

opublikowania w „Dzienniku Łódzkim” -  w dodatku weekendowym „Tygodnik Co Nowego”, 

na ostatniej stronie dodatku, oświadczenia o następującej treści:

„Ja, niżej podpisany, Paweł Gębicz, przepraszam Pana Pawła Olejniczaka, za bezprawne 

naruszenie Jego dóbr osobistych, będące następstwem podania przeze mnie 

nieprawdziwych informacji zawartych we wpisie opublikowanym w dniu 10 września 2018
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r. na stronie internetowej błoga twojegomunice.pl oraz dalszego publicznego

rozpowszechniania tych treści na portalu Facebook, a takie w ulotkach stanowiących 

materiały wyborcze polegające na insynuowaniu znacznego zwiększenia zadłużenia 

Gminy, niegospodarnego wydatkowania środków publicznych oraz nieznanym 

przeznaczeniu z jej budżetu kwoty ok. 2,5 min zł. Jednocześnie wyrażam ubolewanie, że 

przez nieprawdziwe stwierdzenia naruszone zostały cześć i dobre imię Pana Pawła 

Olejniczaka oraz szacunek do jego osoby jako człowieka, a także podważone zostało 

zaufanie, jako do osoby sprawującej funkcję publiczną -  Wójta Gminy Gomunice, które 

jest podstawą relacji Władz Gminy z członkami lokalnej wspólnoty samorządowej. ”

Powyższe oświadczenia, wskazane w punktach 1-2, należy opublikować w ciągu 

trzech dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania, a oświadczenie wskazane w punkcie 3 w 

najbliższym numerze w/w tygodnika, bez żadnych skrótów lub komentarzy.

Brak zadośćuczynienia wyżej wymienionym żądaniom spowoduje konieczność 

podjęcia czynności zmierzające do uzyskania ochrony prawnej na drodze postępowania sądowego.

Pztreprosiny w prasie winny być opublikowane na białym tle w czarnej ramce o wielkości 

nie mniejszej niż 20 cm na 20 cm, napisanych czarną pogrubioną czcionką Arial o wielkości nie 

mniejszej niż 20 pkt., na pierwszej stronie. W serwisie internetowym natomiast w centralnej, górnej 

części strony głównej, na białym tle, w czarnej ramce o wielkości nie mniejszej niż 300x600
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