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W Y R O K

W  I M I E N I U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J

Dnia 23 maja 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR del. Tadeusz Bulanda

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Paulina Bondel

po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2019 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powództwa Leszka Bubla

przeciwko Maciejowi Lisowskiemu oraz Fundacji Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex

Nostra z siedzibą w Warszawie

o ochronę dóbr osobistych

I. Nakazuje Maciejowi Lisowskiemu i Fundacji Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej

Lex Nostra z siedzibą w Warszawie, aby usunęli skutki naruszenia dóbr osobistych

Leszka  Bubla,  spowodowanego  opublikowaniem  artykułu  pod  tytułem  „Bubel  w

układzie”, poprzez opublikowanie w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się tego

wyroku:

a. jednorazowo  na  pierwszej  stronie  gazety  „Dziennik  Trybuna”  w  ramce  o

wymiarach  16x8 cm,  obramowanej  czarną  linią  ciągłą  o  grubości  3  pt,  na

białym tle, czcionką czarną, kroju Arial, w rozmiarze 12 pt, przy zastosowaniu

normalnych odstępów między znakami i pojedynczej interlinii, oraz

b. przez 24 godziny na stronie głównej  portalu  https://fundacja.lexnostra.pl/ w

ramce o wymiarach 600x300 px, obramowanej czarną linią ciągłą o grubości 4

px,  na  białym  tle,  czcionką  czarną,  kroju  Arial  w  rozmiarze  16  px,  przy

zastosowaniu  normalnych odstępów między znakami i pojedynczej interlinii,

oświadczenia następującej treści: 

https://fundacja.lexnostra.pl/


Fundacja Lex Nostra wraz z  Maciejem Lisowskim przepraszają Pana Leszka

Bubla  za  opublikowanie  w  styczniu  2015  r.  na  stronie  internetowej

https://fundacja.lexnostra.pl artykułu  pod  tytułem  „Bubel  w  układzie”,  który

dodatkowo został  opublikowany  w  „Dzienniku  Trybuna”  z  dnia  2-4  stycznia

2015 r., nr 1 (412), zawierającego informacje zniesławiające oraz nieprawdziwe i

naruszające Jego dobra osobiste. 

Fundacja Lex Nostra wraz z Maciejem Lisowskim wyrażają ubolewanie z tego

powodu,  że  ww.  artykuł  naruszył  godność,  cześć,  wiarygodność  i  dobre  imię

Pana Leszka Bubla.;

II. Upoważnia Leszka Bubla do opublikowania na koszt Macieja Lisowskiego i Fundacji

Promocji  Mediacji  i  Edukacji  Prawnej  Lex Nostra  z  siedzibą  w Warszawie  tekstu

oświadczenia  określonego  w  punkcie  I  w  gazecie  „Dziennik  Trybuna”  oraz  w

tygodniku „Tylko Polska”,  na wypadek nie  wykonania przez Macieja  Lisowskiego

oraz  Fundację  Promocji  Mediacji  i  Edukacji  Prawnej  Lex  Nostra  z  siedzibą  w

Warszawie obowiązku określonego w punkcie I;

III. Zasądza solidarnie od Macieja Lisowskiego i Fundacji Promocji Mediacji i Edukacji

Prawnej Lex Nostra z siedzibą w Warszawie na rzecz Leszka Bubla kwotę 15 000 zł

(piętnaście tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1

sierpnia 2017 r. do dnia zapłaty, płatną w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się

tego wyroku;

IV. Oddala powództwo w pozostałym zakresie;

V. Określa, że powód w 30%, zaś pozwani w 70% ponoszą koszty procesu i pozostawia

szczegółowe wyliczenie kosztów referendarzowi sądowemu. 

https://fundacja.lexnostra.pl/
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