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WYROK  

W  IMIENIU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ 

        Dnia 30 września  2014r. 

Sąd  Okręgowy  w  Radomiu  I  Wydział  Cywilny 

w składzie  : 

Przewodniczący S.S.O. Michał Gałek     

Protokolant            sek.sąd. Justyna Pijarska   

po rozpoznaniu w dniu 16 września   2014r. w Radomiu na rozprawie sprawy  

z powództwa W. G., D. G., E. T., K. T., A. B., Ł. G.      

przeciwko  Avanssur Spółka Akcyjna  Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie     

o zapłatę  zadośćuczynienia, odszkodowania , renty 

1. umarza postępowanie w zakresie: 

a) żądania W. G. zapłaty odszkodowania, co do kwoty  13.238,00zł 

(trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści osiem) wraz z odsetkami; 

b)  żądania E. T. zapłaty zadośćuczynienia, co do kwoty 20.000,00zł 

(dwadzieścia tysięcy) i odszkodowania, co do kwoty 20.000,00zł 

(dwadzieścia tysięcy) wraz z odsetkami;  

c) żądania K. T. zapłaty zadośćuczynienia, co do kwoty  20.000,00zł 

(dwadzieścia tysięcy) i odszkodowania, co do kwoty  20.000,00zł 

(dwadzieścia tysięcy) wraz z odsetkami; 

2. zasądza od Avanssur Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w 

Warszawie na rzecz W. G. tytułem zadośćuczynienia kwotę  82.000,00zł 

(osiemdziesiąt dwa tysiące) oraz tytułem odszkodowania kwotę 

21.000,00 zł. (dwadzieścia jeden tysięcy)  z ustawowymi odsetkami  od 

kwoty 102.000,00 zł (sto dwa tysiące) od dnia 21 stycznia 2013r. do dnia 

zapłaty i od kwoty 1.000,00zł (jeden tysiąc) od 26 sierpnia 2013r. do dnia 

zapłaty; 

3. oddala powództwo W. G. w pozostałym zakresie; 



4. zasądza od Avanssur Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w 

Warszawie na rzecz W. G. tytułem zwrotu kosztów procesu kwotę 1338,88 

zł (jeden tysiąc trzysta trzydzieści osiem zł i 88gr.)  

5. zasądza od Avanssur Spółka Akcyjna  Oddział w Polsce z siedzibą w 

Warszawie na rzecz D. G. tytułem zadośćuczynienia kwotę 82.000,00zł 

(osiemdziesiąt dwa tysiące) oraz tytułem odszkodowania kwotę 

20.000,00 zł. (dwadzieścia tysięcy) z ustawowymi odsetkami  od  dnia 21 

stycznia 2013r. do dnia zapłaty  

6. oddala powództwo D. G.w pozostałym zakresie ; 

7. zasądza od  Avanssur Spółka Akcyjna  Oddział w Polsce z siedzibą w 

Warszawie na rzecz D.G.  tytułem zwrotu kosztów procesu 1647,56 zł 

(jeden tysiąc sześćset czterdzieści siedem zł i 56 gr.)   

8. zasądza od  Avanssur Spółka Akcyjna  Oddział w Polsce z siedzibą w 

Warszawie na rzecz E. T. tytułem zadośćuczynienia kwotę 117.000,00zł 

(sto siedemnaście tysięcy) oraz tytułem odszkodowania kwotę 80.000,00 

zł. (osiemdziesiąt tysięcy)   z ustawowymi odsetkami  od dnia 21 stycznia 

2013r. do dnia zapłaty; 

9. oddala powództwo E.T. w pozostałym zakresie ; 

10. zasądza od Avanssur Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w 

Warszawie na rzecz E. T.  tytułem zwrotu kosztów procesu 3.764,58 zł  

(trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery zł. i 58 gr.)   

11.  zasądza od  Avanssur Spółka Akcyjna  Oddział w Polsce z siedzibą w 

Warszawie na rzecz K.T. tytułem zadośćuczynienia kwotę 117.000,00zł 

(sto siedemnaście tysięcy) oraz tytułem odszkodowania kwotę 80.000,00 

(osiemdziesiąt tysięcy) zł.  z ustawowymi odsetkami  od dnia 21 stycznia 

2013r. do dnia zapłaty; 

12. oddala powództwo K. T. w pozostałym zakresie ; 

13. zasądza od Avanssur Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w 

Warszawie na rzecz K. T.  tytułem zwrotu kosztów procesu 3764,58 zł  

(trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery zł. i 58 gr.) 

14. zasądza od Avanssur Spółka Akcyjna  Oddział w Polsce z siedzibą w 

Warszawie na rzecz A. B. tytułem zadośćuczynienia kwotę 50.000,00zł ( 

pięćdziesiąt tysięcy) z ustawowymi odsetkami od dnia 21 stycznia 2013r. 

do dnia zapłaty;  



15. oddala powództwo A.B. w pozostałym zakresie; 

16. zasądza od Avanssur Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w 

Warszawie na rzecz A. B. tytułem zwrotu kosztów procesu 1823,22 zł 

(jeden tysiąc osiemset dwadzieścia trzy zł i 22gr);  

17. zasądza od Avanssur Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w 

Warszawie na rzecz Ł. G. tytułem zadośćuczynienia kwotę 50.000,00zł 

(pięćdziesiąt tysięcy) z ustawowymi odsetkami od dnia 21 stycznia 

2013r. do dnia zapłaty;  

18. oddala powództwo Ł. G. w pozostałym zakresie ; 

19. zasądza od Avanssur Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w 

Warszawie na rzecz Ł. G. tytułem zwrotu kosztów procesu 2.021,22 zł 

(dwa tysiące dwadzieścia jeden zł i 22 gr.) 

20. nakazuje ściągnąć od Avanssur Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z 

siedzibą w Warszawie na rzecz Skarbu państwa – Sądu Okręgowego w 

Radomiu kwotę 34.900,00 zł ( trzydzieści cztery tysiące dziewięćset ) 

tytułem nieuiszczonej opłaty od pozwu. 
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