Sygn. akt I C 2089/17

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 8 maja 2019 r.
Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący : SSO Agnieszka Włodyga
Protokolant:
sekretarz sądowy Anna Krzak
po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2019 r. w Krakowie
na rozprawie
sprawy z powództwa Piotra Szczęsnego
przeciwko Grzegorzowi Hajdarowicz
o ochronę dóbr osobistych i zapałtę
I.

nakazuje
pozwanemu
Grzegorzowi
Hajdarowicz
zamieszczanie w dzienniku „Rzeczpospolita” w dziale
„Kraj” oświadczenia o powierzchni co najmniej 10 cm na
10 cm oraz na stronie internetowej www.rp.pl w dziale
„Kraj”,
zatytułowanego
„Przeprosiny
Pana
Piotra
Szczęsnego”, o następującej treści: „Ja, Grzegorz
Hajdarowicz, przepraszam Pana Piotra Szczęsnego za to,
że w udzielonym w dniu 14 września 2017 roku wywiadzie
nazwałem go „bandytą” oraz oświadczyłem, że Piotr
Szczęsny domaga się „bandyckiego haraczu” w wysokości
miliona złotych, pomówiłem go o działanie w ramach
grupy przestępczej manipulującej kursem giełdowym i
działanie w ramach „szajki” przez co naruszyłem jego

II.

III.

IV.

V.
VI.

dobre imię. Jednocześnie oświadczam, że informacje te są
nieprawdziwe”;
nakazuje
pozwanemu
Grzegorzowi
Hajdarowicz
dostarczenie
powodowi
Piotrowi
Szczęsnemu
sporządzonego na piśmie i podpisanego oświadczenia
zatytułowanego „Przeprosiny Pana Piotra Szczęsnego” o
treści: „Ja, Grzegorz Hajdarowicz, przepraszam Pana
Piotra Szczęsnego za to, że w publikacjach internetowych
upublicznionych w dniach 2 lutego 2018 roku i 27 lutego
2018 roku na stronie internetowej należącej do
kierowanej przeze mnie spółki KCI S.A. nazwałem Pana
Piotra Szczęsnego zawodowym oszustem przez co
naruszyłem jego dobre imię. Niniejsze oświadczenie jest
rezultatem przegranego przeze mnie procesu”;
zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 10.000 zł.
(dziesięć tysięcy złotych) z odsetkami w wysokości
ustawowej za opóźnienie od dnia 9 stycznia 2018 r. do
dnia zapłaty;
zasądza od pozwanego Grzegorza Hajdarowicz na rzecz
Stowarzyszenia Siemacha (KRS 0000207304) kwotę 5.000
zł. (pięć tysięcy złotych) z odsetkami w wysokości
ustawowej za opóźnienie od dnia 9 stycznia 2018 r. do
dnia zapłaty;
oddala powództwo w dalej idącej części;
zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.220 zł.
tytułem zwrotu kosztów postępowania.

