
………, dnia ....................... roku 
 
Sąd Okręgowy w ………… 
……. Wydział Cywilny 
ul. ……………., …..-…. ……………… 
 
 
Powód: …………….. PESEL: ............................. 
ul. ……………., …..-…. ……………… 
 
Pozwany: …………….. 
ul. ……………., …..-…. ……………… 
 
Wartość przedmiotu sporu: ……………… 
opłata sądowa: ……………………………... 
 

POZEW O OCHRONĘ DÓBR OSOBISTYCH POPRZEZ ZŁOŻENIE 
OŚWIADCZENIA I ZAPŁATĘ 

 
W imieniu własnym wnoszę o: 

1. nakazanie pozwanemu złożenie w formie ………………………….. oświadczenia o 
następującej treści: „……………” 

2. zasądzenie, na podstawie art. 448 kc, od pozwanego na rzecz powoda tytułem 
zadośćuczynienia, kwoty ……………………… płatnej wraz z odsetkami 
ustawowymi za opóźnienie od dnia ……………………. do dnia zapłaty; 

3. zasądzenie, na podstawie art. 448 kc, od pozwanego na rzecz ………………………. 
kwoty ……………………… wraz z odsetkami od dnia …………… do dnia zapłaty; 

4. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów na okoliczności 
przedstawione w uzasadnieniu pozwu; 

5. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków: 
a) ………………………., zam. …………………………………. 
b) ………………………., zam. …………………………………. 
c) ………………………., zam. …………………………………. 

na okoliczność naruszenie dóbr osobistych powoda przez pozwanego, charakteru tego 
naruszenia, zachowania pozwanego wobec powzięcia wiedzy o naruszeniu, 

6. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron postępowania na 
okoliczności przedstawione w uzasadnieniu pisma; 

7. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu według norm 
prawem przepisanych. 

 
 Mając na uwadze brzmienie art. 187 § 1 pkt 3 kpc oświadczam, iż podjęta przez 
powoda pismem …………………… polubowna próba zakończenia sporu z pozwanym na 
etapie postępowania przedsądowego spotkała się nie tylko z brakiem aprobaty, ale również 
jakiejkolwiek reakcji ze strony pozwanego. 
 
 Na podstawie art. 187 § 1 pkt. 1(1) kpc oświadczam, że datą wymagalności roszczeń 
pieniężnych jest dzień …………….. jako ………… dzień następujący po dniu doręczenia 
pozwanemu pisma dotyczącego pozasądowego zakończenia sporu. 
 

 



Uzasadnienie 
 
 …………………………. 
  
 Art. 24 § 1 kc stanowi, że podmiot dotknięta naruszeniem dobra osobistego może 
żądać zaniechania tego działania (chyba że nie jest ono bezprawne). Ponadto może domagać 
się usunięcia skutków naruszenia poprzez złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści i w 
odpowiedniej formie. 
 

Żądanie zasądzenia kwoty pieniężnej tytułem zadośćuczynienia i przekazania 
odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny powód opiera na brzmieniu art. 448 kc. O 
dopuszczalności kumulacji obu roszczeń tam wskazanych przesądza stanowisko judykatury 
(por. uchwała SN z dnia 9 września 2008 roku, sygn. akt: III CZP 31/8). 
 
 Przesłanką odpowiedzialności przewidzianej w art. 448 kc jest bezprawne, ale również 
zawinione działanie sprawcy naruszenia dobra. O ile w orzecznictwie obecny jest również 
pogląd, iż wystarczającą  przesłanką odpowiedzialności jest wyłącznie bezprawność 
zachowania, to fakt zawinienia stanowi istotną okoliczność dla uznania przez sąd orzekający 
roszczenia o zadośćuczynienie co do zasady, jak i wysokości (por. Wyrok SN z dnia 18 
kwietnia 2013 roku, sygn. akt: III CSK 232/12). 
 

Przy ocenie wysokości zasądzonego świadczenia sąd winien mieć na uwadze jego 
funkcję kompensacyjną, prewencyjną i represyjną. W ocenie powoda złożenie przez powoda 
oświadczenia, o jakim mowa w pkt. 1 pozwu nie doprowadzi w całości do naprawienia 
szkody wynikłej z tego naruszenia, a zadośćuczynienie w niższej wysokości nie spełni swojej 
w/w roli. 
 
 W tym stanie sprawy powództwo jest uzasadnione. 
 
 
 
        podpis 
 
Załączniki: 
- odpis pisma w wymaganej liczbie, 
- dowód uiszczenia opłaty od pozwu, 
- pismo powoda skierowane do pozwanego, 
- dowody dokumentujące naruszenie dóbr osobistych przez pozwanego. 


