
 

 

Omówienie: postanowieniem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 21/11/2018 sprostowano 

oczywistą niedokładność zawartą w sentencji wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 20 

listopada  2018 r., sygn. akt I C 361/17 w ten sposób, że w punkcie I ppkt 1 wyroku w miejsce 

adresu „ul. Gorkiego 21 m. 31” wpisano adres „ul. Sacharowa 21 m. 31”.   

…………………………………………………………………………………. 

 

Sygnatura akt  I C 361/17 

 

 

 

WYROK 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

                                          dnia 20 listopada 2018 r. 

 

Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny w następującym składzie: 

Przewodniczący: SSR del. Agata Kawa-Jerka 

 Protokolant: st. sekr. sadowy Tomasz Leżak 

po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2018 r. w Legnicy 

sprawy z powództwa Grzegorza Krzemienieckiego 

przeciwko pozwanemu R. B. K. 

o ochronę dóbr osobistych 

 

I. nakazuje pozwanemu R. B. K. złożenie oświadczenia następującej treści: 

„ja, R. K., administrator strony internetowej (…) przepraszam Pana 

Grzegorza Krzemienieckiego za bezprawne naruszenie jego dóbr 

osobistych poprzez nieusunięcie z powyższej strony internetowej 

informacji i ocen naruszających jego dobra osobiste w postaci czci 

oraz godności osobistej poprzez sugerowanie posługiwania się w 

działalności gospodarczej kłamstwami i matactwami, odnoszenia się 

do stanu zdrowia wyżej wymienionego, używanie w stosunku do 

Grzegorza Krzemienieckiego słów „oszust”.  Wyrażam ubolewanie, że 



 

 

poprzez powyższe bezprawne działanie naraziłem dobre imię Pana 

Grzegorza Krzemienieckiego na szwank. Podpis R. K.” 

i nakazuje opublikowanie treści powyższego oświadczenia w 

następujących formach: 

1. na stronie internetowej (…) bez jakichkolwiek komentarzy i odniesień 

do jego treści, bez sąsiedztwa jakichkolwiek innych przeprosin, bez 

stosowania jakichkolwiek zabiegów formalnych i treściowych 

umniejszających znaczenie, rangę i powagę oświadczenia oraz jego 

utrzymywanie przez okres 30 dni; 

2. przesłanie sporządzonego na piśmie własnoręcznie przez pozwanego 

czytelnym pismem, względnie w postaci drukowanej tegoż 

oświadczenia opatrzonego własnoręcznym podpisem na adres 

Grzegorz Krzemieniecki, ul. Gorkiego 21 m.31, 92-524 Łódź; 

II. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 500 złotych (słownie: 

pięćset złotych) tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną 

krzywdę; 

III. oddala powództwo w pozostałym zakresie; 

IV. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1043,89 złotych tytułem 

zwrotu kosztów postępowania i nie obciąża pozwanego w pozostałym 

zakresie kosztami poniesionymi przez powoda.  


