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Konrad Frysztak 
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WEWANIE DO USUNIĘCIA SKUTKÓW NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH 

Szanowny Panie Pośle, 

działając w imieniu i na rzecz spółki Enea Nowa Energia sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu -

pełnomocnictwo załączam - w związku z Pana słowami wypowiedzianymi w toku wystąpienia na 

posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 maja 2021 r. oraz publikacją na portalu 

Facebook pod adresem https://www.facebook.com/konrad.frysztak.RADOM, na podstawie art. 43 

Kodeksu Cywilnego w zw. z art. 23 i art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego, wzywam Pana do: 

1. zaniechania naruszania dóbr osobistych spółki Enea Nowa Energia sp. z o.o. z siedzibą w

Radomiu, tj. renomy przedsiębiorstwa, poprzez zaprzestanie rozpowszechniania

nieprawdziwych informacji dotyczących: (i) kosztu remontu budynku siedziby Spółki, (ii)

liczby zakupionych na potrzeby Spółki limuzyn, (iii) zaangażowania politycznego członków

Zarządu Spółki oraz (iv) rzekomego braku wyjaśnień udzielanych przez Spółkę.

2. usunięcia skutków dotychczasowych naruszeń - do których doszło na skutek

upowszechnienia nieprawdziwych informacji poprzez umieszczenia na Pańskim profilu

na portalu Facebook, pod adresem https://www.facebook.com/konrad.frysztak.RADOM, w

terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania oraz utrzymywanie postu jako
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dostępnego przez okres co najmniej 30 dni, oficjalnych przeprosin, w formie postu, 

brzmiących następująco: 

PRZEPROSINY ZA ROZPOWSZECHNIENIE FAŁSZYWYCH INFORMAUI 

„Ja - Konrad Frysztak, poseł na Sejm RP, przepraszam spółkę Enea Nowa Energia sp. z o.o. z siedzibą 

w Radomiu ( dalej: Spółka), za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących (i) kosztu 

remontu budynku siedziby Spółki, (ii) liczby zakupionych na potrzeby Spółki limuzyn, (iii) 

zaangażowania politycznego członków Zarządu Spółki oraz (iv) rzekomego braku wyjaśnień 

udzielanych przez Spółkę. Rozpowszechniona przeze mnie informacja była pozbawiona wszelkich 

podstaw i nieprawdziwa, za co bardzo przepraszam." 

3. uiszczenia odpowiedniej sumy pieniężnej - w kwocie 100.000,00 zł - na wskazany cel

społeczny - działalność statutową Stowarzyszenia Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia

Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc" (KRS: 71542), w terminie 14 dni od dnia otrzymania

niniejszego wezwania, na rachunek bankowy stowarzyszenia: 15 1020 4027 0000 1002 0366

8894.

Niniejsze wezwanie proszę traktować jako wezwanie do dobrowolnego spełnienia wskazanych 

powyżej żądań. 

Informuję jednocześnie, że brak zadośćuczynieniu niniejszemu - wezwaniu, skutkować będzie 

skierowaniem sprawy na drogę sądową, bez dalszych wezwań. 

UZASADNIENIE 

W trakcie wystąpienia na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 19 maja 2021 r. przedstawił Pan w formie 

twierdzeń fałszywe informacje o mającej siedzibę w Radomiu spółce Enea Nowa Energia sp. z o.o. 

(dalej jako: Spółka). Wygłosił Pan m.in., że koszt remontu budynku siedziby Spółki to 2 mln PLN, a 

nawet ponad 2 mln złotych; że Spółka kupiła kilkanaście limuzyn; że Zarząd Spółki to 

funkcjonariusze partii Prawo i Sprawiedliwość. Publikując zapis wystąpienia na swoim profilu na 

portalu Facebook, dodatkowo oświadczył Pan, iż Spółka nie udziela Panu wyjaśnień. Wszystkie 

przytoczone wypowiedzi są nieprawdziwe, intencjonalnie rzutujące na wizerunek Spółki, a tym 

samym rażąco naruszają dobra osobiste Spółki. 

Prezentowane przez Pana twierdzenia naruszają dobre imię i renomę przedsiębiorstwa mego 

mocodawcy, insynuując, iż jego działalność prowadzona jest bez poszanowania dla zasad 

racjonalnego gospodarowania, rozrzutna, kierowana przez osoby dobrane pod względem 
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politycznym, a nie merytorycznym; całość niewątpliwie rzutuje na wizerunek Spółki na rynku, w 

którym funkcjonuje, może być istotną przeszkodą w toku realizacji działań rozwojowych, jak 

również intencjonalnie buduje negatywny wizerunek Spółki jako potencjalnego partnera tak 

biznesowego jak i społecznego. 

Wskazuję również, iż Pana działanie, sprecyzowane na wstępie niniejszego pisma, stanowi 

naruszenie dóbr osobistych, co jest prawnie sankcjonowane. Podstawą dochodzonych przez 

mojego Mocodawcę roszczeń jest art. 24 Kodeksu cywilnego, stosowany na mocy przepisu art. 43 

KC, zgodnie z którym: ,,Ten czyje dobro prawne zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać 

zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może 

on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do 

usunięcia jego skutków, w szczególności, ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w 

odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również 

żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel 

społeczny." 

Nie ulega wątpliwości, iż dobre imię mego Mocodawcy, renoma przedsiębiorstwa, została 

zagrożona Pana działaniem. Zasadnym jest zatem żądanie zaniechania naruszeń i usunięcia jego 

skutków. 

W związku z powyższym, zawarte w petitum niniejszego wezwania żądania są 

w pełni uzasadnione i konieczne. 

RADCA PRAWt�Y 

W załączeniu kopia pełnomocnictwa. 
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ENEA Nowa Energia sp. z o.o. 

26-603 Radom 
Ul. Kaszubska 2 

Radom, 19 maja 2021 r. 

PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE 

Zarząd spółki Enea Nowa Energia sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu niniejszym udział 

radcy prawnemu Łukaszowi Kulesza pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki w 

postępowaniu przed sądami powszechnymi, innymi osobami i instytucjami, z prawem 

składania wniosków, oświadczeń, odbioru dokumentów, z prawem substytucji, w sprawie 

przeciwko Konradowi Frysztak, o naruszenie dóbr osobistych Spółki. 
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