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 VI Wydział Cywilny

AKTA SPRAWY

Nc-e 330042/18

Zarejestrowanej w repertorium (data nadania sygnatury) w dniu 2018-02-23.
Data wniesienia do Sądu 2018-02-23 przez:

International Press Fund S.R.O. z siedzibą w Bańska 
Bystrzyca

przeciwko:
Bogusław  Senator

o zapłatę 27821,48 zł.
Opłata sądowa (uiszczona) 348,00 zł.

Data stwierdzenia prawomocności 2018-10-02.
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Data ostatniej modyfikacji 2018-02-23

Oznaczenie sprawy wg składającego 

 Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

VI Wydział Cywilny
ul. Boczna Lubomelskiej 13

 20-070 Lublin

Osoba składająca

Przemysław  Stadnicki 

Gorlicka 60  /6  51-314  Wrocław  
Pełnomocnictwo procesowe ogólne udzielone w dniu 22.03.2017 radcy pr. Przemysławowi Stadnickiemu
W imieniu: International Press Fund S.R.O. z siedzibą w Bańska Bystrzyca (pełnomocnik)

Powód

International Press Fund S.R.O. z siedzibą w Bańska Bystrzyca Obchodny Register Ministerstvo 
Spravodlivosti Slovenskej Republiky 50217780
Namestie SNP 16 97-401 Bańska Bystrzyca 

Pozwany

Bogusław Senator  PESEL 54052115254
gen. Filipowicza 2/1  30-611 Kraków 

Obywatelstwo polskie

Wartość przedmiotu sporu   27 821,48 PLN

P O Z E W

o zapłatę

Wnoszę o zasądzenie na rzecz Powoda od Pozwanego  następujących kwot:

numer wartość waluta opis odsetki dowody data 
wymagalności

1 27 821,48 PLN Zgodnie ze 
zleceniem z 

z odsetkami ustawowymi od 2015-08-11 do 
dnia 31 grudnia 2015 roku i odsetkami 

ustawowymi za opóźnienie w transakcjach 

dowód 
nr 1 2015-08-10
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dnia 
23.01.2015 
Magnes 
Media Sp. z 
o.o. 
wystawiła 
fakturę o nr 
1678/08/2015 
z dnia 
03.08.2015 
na kwotę 
27821,48 zł z 
terminem 
zapłaty na 
dzień 
10.08.2015

handlowych od dnia 1 stycznia 2016 roku 
do dnia zapłaty  

dowód 
nr 2

dowód 
nr 3

dowód 
nr 4

oraz

zasądzenie zwrotu kosztów sądowych 348,00 zł
zasądzenie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych

U Z A S A D N I E N I E

 Wierzytelność dochodzona przez powoda od pozwanego wynika z pisemnej umowy zlecenia z dnia 
23.01.2015 o nazwie „Zlecenie emisji reklam w wyd. Magnes Media Sp. z o.o.”. Na mocy 
powyższego zlecenia Magnes Media Sp. z o.o. zobowiązała się na rzecz pozwanego do wyemitowania 
4 reklam w czasopismach „Słowo Wrocławian”, "Słowo Krakowa", "Słowo Poznania", "Słowo 
Warszawy", a pozwany do zapłacenia Magnes Media Sp. z o.o. wynagrodzenia za emisje reklam w 
łącznej wysokości 3876, 05 zł brutto -cena z rabatem.

Usługa została wykonana. ( dowód: druk reklam pozwanego w gazetach "Słowo"). Pozwany otrzymał 
rabat na reklamy. Rabat zależał od tego, w której gazecie ukazała się reklama, ponieważ był on 
ustalany indywidualnie dla każdej gazety. Pełna cena za reklamę bez rabatu to 6480,00 zł netto.

Za wykonaną usługę pozwany otrzymał od Magnes Media Sp. z o.o. faktury o nr: 

- 655/04/2015 z dnia 17.04.2015 na kwotę 800,28 zł z terminem zapłaty na 01.05.2015 ,

- 738/04/2015 z dnia 24.04.2015 na kwotę 1107,09 zł z terminem zapłaty na 08.05.2015, 

- 801/05/2015 z dnia 04.05.2015 na kwotę 984,34 zł z terminem zapłaty na 18.05.2015,

- 884/05/2015 z dnia 11.05.2015 na kwotę 984,34 zł z terminem zapłaty na 25.05.2015.
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Powyższe faktury zostały opłacone, jednak przekroczono w nich terminy płatności o ponad 14 dni.

Zgodnie z pkt 10 Zlecenia emisji reklam przekroczenie terminu płatności wystawionej faktury o 14 
dni skutkuje anulowaniem udzielonych rabatów co do wszystkich zamówionych reklam i 
koniecznością wyrównania należności wg ceny podstawowej 180,00 zł netto za moduł. 

Pozwany zamówił reklamy na 36 moduły każda ( 6*180 zł netto = 6480,00 zł netto) . Pełna cena za 
taką reklamę to 6480 zł netto. Cena za reklamę po rabacie w Słowo Wrocławian 800,28 zł netto, 
Słowo Krakowa 900,07 zł netto, Słowo Poznania 800,28 zł netto, Słowo Warszawy 800,28 zł netto. 

Wobec nieopłacenia powyższych faktur, tym samym przekroczenia dodatkowego 14-dniowego 
terminu na opłacenie faktur, zgodnie z pkt 10 Zlecenia emisji reklamy, Magnes Media Sp. z o.o. 
wystawiła faktury anulujące rabaty co do wszytskich zamówionych emisji, tj. wystawiła fakturę o nr: 
1678/08/2015 z dnia 03.08.2015 na kwotę 27 821,48 zł z terminem zapłaty na dzień 10.08.2015.

Wyliczenie anulowanego rabatu ( jedna reklama) to: 1

- 6480,00 zł netto - 800,28 zł netto = 5679,72 zł netto (6986,06 zł brutto)

- 6480 zł netto - 900,07 zł netto = 5579,93 zł netto (6863,31 zł brutto)

- 6480 zł netto - 800,28 zł netto = 5679,72 zł netto (6986,06 zł brutto)

- 6480 zł netto - 800,28 zł netto = 5679,72 zł netto (6986,06 zł brutto)

Powód dochodzi niniejszym pozwem należności z faktury anulującej rabaty:

- 1678/08/2015 z dnia 03.08.2015 na kwotę 27 821,48 zł z terminem zapłaty na dzień 10.08.2015.

Pozwany nigdy nie kwestionował rzetelności i poprawności wyemitowanych na jego rzecz reklam. 
Strony umowy Zlecenia emisji reklamy z dnia 23.01.2015 to przedsiębiorcy, którzy mieli pełną 
swobodę kształtowania i świadomość warunków umowy Zlecenia. Po stronie Magnes Media było to 
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zobowiązanie do emisji reklam, z którego się wywiązała. Po stronie pozwanego zobowiązanie do 
zapłaty za wykonaną usługę oraz terminowe opłacanie faktur- co było warunkiem utrzymania rabatu 
na reklamy. Rabat jest normalną praktyką stosowaną przez wydawców, w przypadku zamówienia 
przez klienta większej ilości reklam, a warunkiem jego utrzymania jest przestrzeganie postanowień 
umowy.

W dniu 31.12.2015 doszło do zawarcia umowy cesji wierzytelności wynikającej z powyższych faktur, 
pomiędzy powodem, a Magnes Media Sp. z o.o. W dniu 31.12.2015 powód wystawił wezwanie do 
zapłaty, w którym wezwał pozwanego do dobrowolnej zapłaty żądanej kwoty w terminie 7 dni oraz 
zawiadomił o cesji wierzytelności jaka nastąpiła między nim, a Magnes Media Sp. z o.o. Wezwanie 
oraz zawiadomienie o cesji wierzytelności zostało doręczone pozwanemu. Pozwany do dnia 
wniesienia niniejszego pozwu nie uregulował zaległych faktur.

Od należności wynikającej z powyższych faktur powód domaga się odsetek ustawowych za 
opóźnienie w transakcjach handlowych, które są naliczane od dnia następnego po dniu wymagalności 
płatności faktur.

Sądem właściwym w razie wniesienia sprzeciwu przez pozwanego jest Sąd właściwości ogólnej, tj.SR 
dla krakowa-śródmieścia.

Wobec powyższego pozew jest zasadny.

 

Lista dowodów 
1. umowa  z dnia 2015-05-15
Na okoliczność treści stosunku prawnego łączącego Pozwanego z Magnes Media Sp. z o.o.
Umowa pisemna Zlecenia emisji reklamy Pozwanego w wydawnictwie Magnes Media Sp. z o.o.
2. faktura 1678/08/2015 z dnia 2015-08-03
Na okoliczność wysokości i terminu wymagalności roszczenia
Zgodnie ze zleceniem z dnia 23.01.2015 Magnes Media Sp. z o.o. wystawiła fakturę o nr 1678/08/2015 z dnia 
03.08.2015 na kwotę 27821,48 zł z terminem zapłaty na dzień 10.08.2015
3. umowa  z dnia 2015-12-30
Na okoliczność zawarcia umowy cesji wierzytelności pomiędzy Powodem a Magnes Media Sp. z o.o.
Dnia 30.12.2015 Powód zawarł z Magnes Media Sp. z o.o. pisemną umowę powierniczego przelewu 
wierzytelności przysługującej Magnes Media Sp. z o.o. wobec Pozwanego.
4. inny  z dnia 2015-12-30
Na okoliczność próby polubownego zakończenia sporu
Dnia 30.12.2015 Powód skierował do Pozwanego zawiadomienie o cesji wierzytelności wraz z wezwaniem do 
zapłaty
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Lista podpisów

Przemysław  Stadnicki 

Numer konta powoda

11102052260000680205390457

International Press Fund S.R.O. z siedzibą w Bańska Bystrzyca

Numer konta do zwrotu opłaty sądowej

11102052260000680205390457

International Press Fund S.R.O.



Data wniesienia pozwu 2018-02-23; Elektroniczne Doręczenie prawidłowe Przemysław Damian Stadnicki  w dniu 2018-03-19.; Tradycyjne Doręczenie 
zastępcze Bogusław Senator  w dniu 2018-04-11.; Tradycyjne Doręczenie zastępcze Bogusław Senator  w dniu 2018-07-10.;
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*72b5ff3e69ac4ae6b2d6*
KOD  72b5ff3e69ac4ae6b2d6

Sygnatura akt  VI Nc-e 330042/18

N A K A Z    Z A P Ł A T Y 

W  POSTĘPOWANIU  UPOMINAWCZYM

Data wydania 2018-03-19

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydziale Cywilnym
            Grzegorz Borys 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w elektronicznym postępowaniu upominawczym pozwu wniesionego w 
dniu  2018-02-23 przez

International Press Fund S.R.O. z siedzibą w Bańska Bystrzyca 

nakazuje pozwanemu

Bogusław Senator 
w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłacić powodowi
kwotę  27 821,48 PLN (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych czterdzieści 
osiem groszy)   z odsetkami: 
ustawowymi od dnia 2015-08-11 do dnia 2015-12-31 i odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach 
handlowych od dnia 2016-01-01 do dnia zapłaty
oraz kwotę 2 748,00 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów 
procesu 

albo w tym terminie wnieść sprzeciw do tutejszego Sądu.
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Data złożenia 2018-05-09

Sygnatura akt Nc-e 330042/18

Osoba składająca
Przemysław Stadnicki 
Gorlicka 60/6 51-314 Wrocław

w imieniu
 International Press Fund S.R.O.Bańska Bystrzyca

P I S M O 

Przedmiot: klauzula wykonalności 

Wnoszę o stwierdzenie doręczenia nakazu w trybie art. 139 par. 1 i 3 kpc i 
wnoszę o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty.



Data wniesienia pozwu 2018-02-23;
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Sygnatura akt VI Nc-e 330042/18 *EAB87011EB17479CB396*

Z A R Z Ą D Z E N I E

Data wydania 2018-06-20

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydziale Cywilnym

Grzegorz Borys

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w elektronicznym postępowaniu upominawczym
sprawy z powództwa

International Press Fund S.R.O. z siedzibą w Bańska Bystrzyca
przeciwko
Bogusław Senator

z a r z ą d z a

I. Zwrotne potwierdzenie odbioru pozostawić w aktach bez skutku doręczenia;
II. Doręczyć ponownie pozwanemu na aktualny adres ujawniony w bazie PESELNET korespondencję - odpis 
nakazu zapłaty oraz pozwu z pouczeniem. 
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Data wniesienia pozwu 2018-02-23;
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Sygnatura akt VI Nc-e 330042/18 *75A74E3B2D3448F49666*

Z A R Z Ą D Z E N I E

Data wydania 2018-10-02

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydziale Cywilnym

Grzegorz Borys

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w elektronicznym postępowaniu upominawczym
sprawy z powództwa

International Press Fund S.R.O. z siedzibą w Bańska Bystrzyca
przeciwko
Bogusław Senator

z a r z ą d z a

na podstawie art. 139 § 1 kpc pozostawić w aktach korespondencję dla pozwanego Bogusław Senator ze skutkiem 
doręczenia na dzień 10/07/2018 roku. 



Data wniesienia pozwu 2018-02-23; Elektroniczne Doręczenie prawidłowe Przemysław Damian Stadnicki  w dniu 2018-10-02.;
Nc-e 330042/18 Strona 15 z 15

Sygnatura akt VI Nc-e 330042/18 *6F32FEF753384FFBB05E*

P O S T A N O W I E N I E

Data wydania 2018-10-02

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydziale Cywilnym

Grzegorz Borys

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w elektronicznym postępowaniu upominawczym
sprawy z powództwa

International Press Fund S.R.O. z siedzibą w Bańska Bystrzyca
przeciwko
Bogusław Senator

w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności

p o s t a n a w i a

nadać klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 19/03/2018 r., sygn akt VI Nc-e 330042/18 , na rzecz 
International Press Fund S.R.O. z siedzibą w Bańska Bystrzyca Obchodny Register 50217780 przeciwko 
dłużnikowi Bogusław Senator PESEL 54052115254, o następującej treści: 
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 02/10/2018 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, stwierdza, że 
niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to 
może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły 
pomocy. Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne. 


