
Sygn. akt: I C 829/19 

 

WYROK 

W  IMIENIU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ 

 

      Dnia 9 października 2020 r. 

 

Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny 

w składzie następującym: 

  

Przewodniczący: SSO Agnieszka Paw 

 

po rozpoznaniu w dniu 9 października 2020 r. w Kielcach 

na posiedzeniu niejawnym 

sprawy z powództwa  Przychodni Eskulap Spółki z o.o. w Solcu - Zdroju 

przeciwko  Erykowi Grabowskiemu 

o ochronę dóbr osobistych 

I. nakazuje pozwanemu Erykowi Grabowskiemu złożenie oświadczenia 
następującej treści: „ Ja radny gminy Solec - Zdrój, Eryk Grabowski 
przepraszam Przychodnię Eskulap w Solcu - Zdroju za swoją wypowiedź z 
dnia 28 grudnia 2018r., którą wygłosiłem na sesji Rady Gminy Solec - Zdrój,  a 
z której wynikało, że: w godzinach od 7.30 do 7.45 nie  można w ogóle 
dodzwonić się do rejestracji Przychodni Eskulap w Solcu - Zdroju i 
telefonicznie zarejestrować do lekarza, a po tym czasie brak jest już 
możliwości rejestracji z uwagi na brak miejsc do lekarza,  w Przychodni 
Eskulap w Solcu - Zdroju brak było możliwości przyjęcia przez lekarza matki z 
dzieckiem z 40 - stopniową gorączką, w Przychodni Eskulap są problemy z 
uzyskaniem przez pacjenta skierowania na bezpłatne badania podstawowe 
dwa razy w roku, które przysługują każdemu obywatelowi na jego żądanie. 



Wyrażam ubolewanie i przepraszam za powyższą wypowiedź, która nie 
znajdowała odzwierciedlenia w rzeczywistości, a która mogła narazić 
Przychodnię Eskulap w Solcu- Zdroju na negatywne reakcje i utratę zaufania 
potrzebnego do wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług 
medycznych”,  przy czym zobowiązuje pozwanego Eryka Grabowskiego do: 
a) odczytania powyższego oświadczenia osobiście na sesji Rady Gminy 
Solec- Zdrój, w czasie porządku sesji „wolne wnioski i zapytania”, w sposób 
umożliwiający jego usłyszenie przez osoby trzecie będące obecne na sesji,  w 
terminie najbliższej sesji Rady Gminy Solec – Zdrój  przypadającej po dniu 
uprawomocnienia się wyroku, 
b) opublikowania treści powyższego oświadczenia na stronie głównej portalu 
gminy Solec - Zdrój pod adresem: http://www.solec-zdrój.pl; w zakładce strony 
internetowej: wiadomości; dział: ogłoszenia i komunikaty; czcionką Tahoma, 
rozmiar 12, ze standardowymi odstępami między literami oraz interlinią 1,5 
wiersza, w czarnej ramce, bez jakichkolwiek komentarzy, uzupełnień, 
odniesień się do treści oświadczenia w bezpośrednim jego sąsiedztwie lub tej 
samej stronie – w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, przy 
czym oświadczenie winno być opublikowane na stronie przez 14 dni, 

II. oddala powództwo w pozostałej części, 
III. zasądza od pozwanego Eryka Grabowskiego na rzecz Przychodni Eskulap 

spółka z o.o. w Solcu- Zdroju kwotę 1337zł (jeden tysiąc trzysta trzydzieści 
siedem złotych) tytułem kosztów procesu. 


