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WEZWANIE PRZEDSĄDOWE 

 

Imieniem moich Klientów, właścicieli restauracji Sonata położonej Muchacz 318, 

pełnomocnictwo w załączeniu, wzywam Pana jako prowadzącego działalnośd między innymi 

Domu Weselnego Capri w Suchej Beskidzkiej przy ul. Spółdzielców 5, do zaniechania 

niedozwolonych działao nieuczciwej konkurencji, oraz złożenia stosownego oświadczenia a 

to na podstawie przepisów art. 3, 14 i 18 ustawy z dnia 16 maja 2019r. (tekst jednolity) Dz.U. 

2019 poz 1010 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Paoscy pracownicy informowali klientów, iż 4-5 lipca 2020r. doszło do zakażenia wirusem 

Sars Covid 19 w restauracji Sonata, gdzie miały mied miejsce poprawiny po weselu w Pana 

Domu Weselnym Capri. Tymczasem, co potwierdziła Stacja Sanepidu w Suchej Beskidzkiej, 

do zakażenia doszło w czasie wesela w Pana restauracji.  

Rozpowszechnianie powyższych nieprawdziwych informacji wprowadzających w błąd 

klientów doprowadziło do odwoływania zarezerwowanych już imprez w lokalu Sonata 

należącego do moich Klientów. Chcąc potwierdzid skąd klienci czerpią nieprawdziwe 

informacje moi Mocodawcy wykonali telefon do Pana Domu Weselnego, gdzie uzyskali 

informację, że do zakażeo doszło w lokalu Sonata a nie w Capri. Rozmowa została nagrana o 

czym została poinformowana Pana pracownica. 

W związku z powyższym, iż zgodnie z cytowaną ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

czyny popełnione przez Pana pracowników (działających na Pana polecenie) za których 

ponosi Pan pełną odpowiedzialnośd wypełniają znamiona czynów nieuczciwej konkurencji a 

to rozpowszechnianie nieprawdziwych, wprowadzających w błąd informacji o swoim, lub 

innym przedsiębiorstwie, wzywam Pana do zaniechania niedozwolonych działao, oraz 

przeproszenia moich Klientów a to na podstawie art. 18 ust 1 pkt 1, 3 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 



Zatem wzywam Pana do umieszczenia na stronie głównej portalu Wadowice 24.pl, w 

zakładce miejscowości Muchacz, na stronie głównej portalu www.sucha24.pl ,oraz na 

facebooku lokalu Capri przeprosin o następującej treści : 

„Jako właściciel Domu Weselnego Capri w Suchej Beskidzkiej serdecznie przepraszam za 

szerzenie fałszywych informacji jakoby w dniach 4-5 lipca 2020r. w restauracji Sonata w 

Muchaczu doszło do zakażenia gości w czasie poprawin wirusem Sars Covid 19 a powyższe 

nieprawdziwe informacje działały na szkodę właścicieli, pracowników i gości lokalu Sonata. 

Równocześnie przepraszam i wyrażam ubolewanie za celowe i świadome zatajenie 

informacji, iż w dniach 4-5 lipca 2020 w czasie wesela doszło do zakażenia wirusem Sars 

Covid 19 w moim lokalu Capri w Suchej Beskidzkiej. Zapewniam, iż powstrzymam się od 

podobnych czynów nieuczciwej konkurencji w stosunku do właścicieli lokalu Sonata. 

Właściciel Domu Weselnego Capri : Władysław Kaczor.” 

Moi Klienci żądają, aby zamieścił Pan powyższe przeprosiny w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania niniejszego pisma i powinny się znajdowad na wskazanych portalach i na Pana 

facebooku przez okres 30 dni. 

W przypadku niewykonania powyższego wezwania w zakreślonym terminie zmuszony będę 

niezwłocznie wystąpid na drogę sądową, do czego zostałem upoważniony, z żądaniem 

opublikowania w/w przeprosin, zaniechania niedozwolonych działao, zapłaty odszkodowania 

za utracony dochód , oraz zapłaty kosztów adwokackich i sądowych a wszystko to na 

zasadzie art. 18 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, oraz na 

podstawie art. 361 w zw. z art. 415 kodeksu cywilnego. 

Równocześnie moi Mocodawcy złożą zawiadomienie o popełnieniu przez Pana wykroczenia, 

gdyż rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o przedsiębiorstwie wprowadzających w 

błąd stanowi wykroczenie zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

Biorąc powyższe pod uwagę, licząc na Pana pełną dobrowolną współpracę pozostaję : 

 

Z poważaniem : 

adw. Robert Staoda 

 

http://www.sucha24.pl/

