Sygn. akt I C 803/19
WYROK ZAOCZNY
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 30 sierpnia 2019 r.
Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział I Cywilny
w składzie:
Przewodniczący: SSO Urszula Jabłońska-Maciaszczyk
Protokolant: Protokolant sądowy Anita Dziuba
po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2019 r. w Poznaniu
sprawy z powództwa
Żanety Kąkolewskiej
przeciwko
Stanisławowi Michalkiewiczowi
o nakazanie i zapłatę – ochronę dóbr osobistych
1. nakazuje pozwanemu Stanisławowi Michalkiewiczowi, aby w terminie 14 dni
od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku wystosował do powódki
Żanety Kąkolewskiej własnoręcznie podpisany pełnym imieniem i
nazwiskiem list o następującej treści:
„Ja, Stanisław Michalkiewicz przepraszam Panią za naruszenie Pani dóbr osobistych
w postaci dobrego imienia oraz godności, co nastąpiło moimi wypowiedziami na
Pani temat w okresie po 2 października 2018 r.”;
zobowiązując jednocześnie pozwanego, aby treść przeprosin została spisana
komputerowo na białym papierze formatu A4, czcionką Arial o wielkości 12,
odstępach między wierszami 1,5 (interlinia), kolorem czarnym i po podpisaniu
własnoręcznym wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym do rąk
pełnomocnika powódki adwokata Jarosława Głuchowskiego na adres: Kancelaria
Adwokacka Jarosław Głuchowski, ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań;
2. zasądza od pozwanego Stanisława Michalkiewicza na rzecz powódki
Żanety Kąkolewskiej tytułem zadośćuczynienia kwotę 150.000 zł (sł: sto
pięćdziesiąt tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od
dnia 4 lipca 2019 roku do dnia zapłaty;
3. w pozostałym zakresie co do żądania odsetek od kwoty zadośćuczynienia
powództwo oddala;
4. kosztami postępowania obciąża pozwanego i z tego tytułu zasądza od
pozwanego na rzecz powódki kwotę 15.078,48 zł (s.: piętnaście tysięcy
siedemdziesiąt osiem złotych 48/100) w tym kwotę 8.100, - zł jako zwrot
opłat sądowych od pozwu, kwotę 6.120, – zł jako zwrot wynagrodzeń

pełnomocnika powódki, kwotę 17, - zł jako zwrot opłaty skarbowej od
pełnomocnictwa oraz kwotę 841,48 zł jako zwrot wydatków;
5. wyrokowi nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.
(-) U. Jabłońska-Maciaszczyk
Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdza, że
niniejsze orzeczenie jest prawomocne od
dnia 15.10.2019 r.
Poznań, dnia 21.11.2019
SSO Urszula Jabłońska-Maciaszczyk

