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WEZWANIE DO SPROSTOWANIA ARТYКULU 

Dzialaj~c w imieniu mojej Mocodawczyni Pani Ingi Dzwoneckiej na mocy udzielonego 
pelnomocnictwa kt6re w zal~czeniu skladam, niniejszym na podstawie art. 31а ust. 1 і 3 ustawy z dn. 
26 st;ycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U.1984.5.24 ze zm. - Z"Nanej dalej "ustaw~ Prawo prasowe"), 
wnosz~ о sprostowanie niescislych і nieprawdziwych wiadomosci zawartych w art;ykule "LuЬlin: Inga 
Dzwonecka і sp6lka Og61nopolskie Centrum Prawne zbankrutowaly - oszukani klienci zostali bez 
pieni~dzy". opublikowanym na sttonie intemetowej http://www.odszkodowani.1..info.pl w dn. 
21.08.2017 r" poprzez opublikowanie sprostowania о ttesci: 

"Informuj~, ze artykut z dn. 21.08.2017 r. pt. «Lublin: Inga Dzwonecka і spotka Ogolnopolskie 
Centrum Prawne zbankrutowa.fy - oszukani klienci zostali bez pieni~dzy>> zawiera 
nieprawdziwe tresci tj. 

1. Nie jest prawd~, ze Inga Dzwonecka і spМka Og61nopolskie Centrum Prawne 
zbankrutowa.fy. 

2. Nieprawdziwe jest stwierdzenie, ze nikt nie odpowiada na maile czy telefony, oraz ze 
klienci nie mog~ uzyskac na miejscu zadnej informacji со stal'o si~ z ich pieni~dzmi. 

3. Nie jest prawd~, ze Inga Dzwonecka oskariana jest о oszustwa і przywl'aszczenie 
srodk6w pieni~znych". 

UZASADNIENIE 

W dn. 21.08.2017 r. na sttonie internetowej http:/ /www.odszkodowania.info.pl zostal 
opublikowany artykul о tytule "Lublin: Inga Dzwonecka і sp6lka Og61nopolskie Centtum Prawne 
zbankrutowaly - oszukani klienci zostali bez pieni~dzy". W ttesci tegoz artykulu wskazano, ze 
"kolejna firma z Lubhna upadla zostawiaj~c klient6w na przyslowiowym lodzie" - ze wskazaniem ze 
chodzi о moj~ Mocodawczynic; - РаnЩ Ingc; Dzwoneck~ oraz sp6lkc; Og61nopolskie Centrum Prawne 



(kt6re zostaly przywolane w tytule artykulu). Dalej w ww. artykule wskazano, ze "biura sp6lki przy 
ul. Wojciechowskiej 9а w Lublinie sц.. od dluzszego czasu zamkni~te. Nikt nie odpowiada na maile czy 
telefony. Zdenerwowani klienci nie mog.l uzyskac na miejscu zadnej informacji со stalo si~ z ich 
pieni~dzmi. Nam takZe nie udalo si~ skontaktowac z Раnіц.. Ingц.. Dzwoneckц.., kt6ra skutecznie ukrywa 
si~". W tresci artykulu wskazuje si~ r6wniez, ze Pani Inga Dzwonecka jest oskarzana о oszustwa і 
przywlaszczenie srodk6w pieni~znych. 

Podkreslenia w tym miejscu wymaga, iZ przywolane powyzej twierdzenia sц.. nieprawdziwe oraz 
nierzetelne і wymagajц.. sprostowania. 

W pierwszej kolejnosci zaznaczyc nalezy, iZ moja Mocodawczyni pelni funkcj~ Prezesa 
Zarzц..du Sp6lki Og6lnopolskie Centrum Prawne CAPITAL Sp. z о.о. z siedzibц.. w Lublinie ( dalej jako 
"Sp6lka"). Obecnie biuro Sp6lki miesci si~ w Lublinie przy ul. Okopowej 20 lok. 18 (parter), 20-022 
Lublin - jest ono zlokalizowane w centrum Lublina і dost~pne dla klient6w oraz os6b trzecich. 
Ponadto, przedrniotowe biuro jest w spos6b widoczny oznakowane, tak, ze dotarcie do Sp6lki nie 
stanowi zadnego problemu. Nadrnienic r6wniez wypada, iZ Sp6lka prowadzila dzialalnosc pod 
adresem ul. Wojciechowska 9а w Lublinie, jednakZe dzialalnosc ta zostala przeniesiona do centrum 
miasta pod wskazany powyzej adres. 

Nadrnienic r6wniez nale2:y, ze informacja о miejscu prowadzenia dzialalnosci przez Sp6lk~, 
oraz о godzinach otwarcia biura jak r6wniez о numerach telefonu, pod kt6re mozna dzwonic, znajduje 
si~ takZe na portalu facebook. Na portalu tym, kt6ry jest dost~pny dla wszystkich uzytkownik6w 
facebook'a wskazany jest aktualny adres biura: ul. Okopowa 20 lok. 18 (parter), 20-022 Lublin wraz z 
mapkц.. dojazdu do tego miejsca і godzinami otwarcia biura (pn- pt w godz. 9.00- 17.00), podany jest 
r6wniez numer telefonu: 791 851150, oraz adres strony intemetowej: centrumprawne.eu і adres e
mail, pod kt6re mozna si~ kontaktowac. Sp6lka na Ьіеzц..со odpowiada na telefony, wiadomosci e
mail, oraz korespondencj~ kierowanц. do niej w tradycyjnej formie listowej. Dodatkowo, na stronie 
intemetowej centrumprawne.eu r6wniez podane sц.. adresy e-mailowe і numer telefonu do kontaktu ze 
Sp6lkц... 

Z tego tez wzgl~du, sformulowane w artykule zarzuty о braku kontaktu, nie odpowiadaniu na 
e-maile і telefony sц.. . calkowicie bezpodstawne і nieprawdziwe. Sformulowania te zostaly 
zamieszczone w tre8ci artykulu bez zadnej weryfikacji і nie sц.. zgodne z prawdц... W zwiц..zku z 
powyzszym, konieczne jest sprostowanie ww. informacji, zgodnie z pkt 2 powyzej. 

Ponadto, nieprawdziwe jest stwierdzenie iZ "Inga Dzwonecka і sp6lka Og61nopolskie 
Centrum Prawne zbankrutowaly". Jest to oczywiste klamstwo, bowiem ani moja Mocodawczyni ani 
Sp6lka nie oglosily upadlosci, ich sytuacja finansowa jest stabilna і nie zmierza w zaden spos6b do 
tego, аЬу mozna bylo jц.. opisac jako "bankructwo". Sp6lka caly czas prowadzi dzialalnosc 
gospodarczц.., funkcjonuje na rynku prawniczym niezmiennie і nie podejmuje zadnych dzialan kt6re 
zmierzalyby do likwidacji dzialalno8ci czy tez jej upadku, wr~cz przeciwnie otwarcie nowego biura 
w centrum Lublina stanowi о rozwoju dzialalnosci. Nie wiadomo, na jakiej podstawie autor artykulu 
powoluje si~ na rzekome bankructwo, zwlaszcza ze z okolicznosci sprawy (przedstawionych powyzej) 
wynika zupelnie со innego. Dlatego tez, konieczne jest sprostowanie informacji о rzekomym 
bankructwie, zgodnie z pkt 1, zwlaszcza ze znajduje si~ ono w tytule tegoz artykulu і juz na wst~pie 
nadaje negatywny wydzwi~k dzialalnosci prowadzonej przez mojц.. Mocodawczyni~. 

W odniesieniu natomiast do sformulowania zawartego w tresci artykulu, iz moja 
Mocodawczyni oskarzana jest о oszustwa і ptz)'\Vlaszczenie srodk6w pieni~znych, wskazac nalezy, iZ 
Pani Indze Dzwoneckiej nie zostaly przedstawione zadne zarzuty. Jak wynika z pisma Prokuratora 



Rejonowego kt6re zostalo zamieszczona w tresci artykulu, prokuratura prowadzi post~powanie 
przygotowawcze dotycz~ce przywlaszczenia mienia. Post~powanie prowadzone jest w sprawie а nie 
przeciwko, со oznacza, ze iaden akt oskarzenia nie byl kierowany wobec mojej Mocodawczyni, st~d 
tez f ormulowanie twierdzen о tym, ze Pani Inga Dzwonecka jest oskariana, stanowi daleko id~ce 
naduzycie. Podkreslenia wymaga, іе iadne post~powanie karne przeciwko mojej Mocodawczyni czy 
tei przeciwko Sp6lce, w kt6rej moja Mocodawczyni pelni funkcj~ Prezesa Zarz~du, nie jest 
prowadzone. W stosunku do mojej Mocodawczyni nie zostal skierowany zaden akt oskarienia, Pani 
Inga Dzwonecka nie posiada statusu osoby oskarzonej, а nadto brak jest jakichkolwiek podstaw 
faktycznych і prawnych kt6re moglyby skutkowac uznaniem, іе do jakiegokolwiek przywlaszczenia 
mienia doszlo. Ponadto, w pismie Prokuratora Rejonowego nie ma mowy о iadnym oszustwie, wobec 
czego nie wiadomo na jakie podstawie autor artykulu о nim pisze - jest to ewidentne klamstwo. Z 
powyzszych wzgl<:d6w, nie mozna pozostawic bez komentarza tych nieprawdziwych і 

wprowadzaj~cych w bl~d tresci. Dlatego tez, konieczne staje si~ sprostowanie tych tresci, jak w pkt 3. 

Wskazac nalezy, іе zgodnie z art. 31а ust. 1 ustawy Prawo prasowe, na wniosek 
zainteresowanej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieb<:d~cej osob~ prawщ_, 
redaktor naczelny wlasciwego dziennika lub czasopisma jest obowЩzany opublikowac bezplatnie 
rzeczowe і odnosz~ce si<: do fakt6w sprostowanie niescislej lub nieprawdziwej wiadomosci zawartej 
w materiale prasowym. Sprostowanie powinno zostac nadane w plac6wce pocztowej operatora 
pocztowego lub zlozone w siedzibie odpowiedniej redakcji, na pismie w terminie nie dluzszym nii 21 
dni od dnia opublikowania materialu prasowego (art. 31а ust. 3). Sprostowanie powinno za\Vi.erac 
podpis wnioskodawcy, jego imit;: і nazwisko lub nazwc; oraz adres korespondencyjny (art. 31а ust. 4). 
Maj~c na uwadze fakt, іі niniejsze sprostowanie spelnia wszystkie wymogi przepis6w ustawy Prawo 
prasowe, а nadto zostalo zlozone w przepisanym terminie, brak jest podstaw do odmowy 
zamieszczenia sprostowania. 

Jednoczesnie informuj<:, iz w przypadku odmowy opublikowania sprostowania w terminie і 
formie wynikaj:tcej z ustawy Prawo prasowe, spowoduje skierowanie sprawy na drog~ posi~powania 
s:tdowego о opublikowanie sprostowania w trybie art. 39 ust. 1 ustawy Prawo prasowe. 

Maj:tc na uwadze powyzsze, wnosz<: jak na wstc;pie. 

Zal.: pelnomocnictwo 


