
RAPORT ObyPomoc

kwiecień 2018

Raport został sporządzony na podstawie informacji uzyskanych od osób zgłaszających się do grupy pomocy prawnej działającej przy Fundacji Wolni
Obywatele RP. Obejmuje jedynie udokumentowane przypadki, w tym m. in.: przesłuchania w komisariatach i prokuraturze w charakterze podejrzanych
lub świadków, wyroki nakazowe wydane na podstawie wniosków o ukaranie przygotowanych przez policję oraz postępowania prowadzone w oparciu o
przepisy kodeksu karnego. 

W podsumowaniu raportu znajdują się aktualne listy spraw sądowych, zarówno zakończonych, jak i tych będących wciąż w toku. Kończący raport
aneks zawiera treść przepisów, na podstawie których stawiane są zarzuty osobom protestującym.

Dane są aktualizowane co miesiąc.

Kontakt

telefon:  +48 576 161 505
e-mail:   pomocORP@protonmail.com
www.obywatelerp.org

Raport opracowała Magda Bakun.



Postępowania prowadzone na podstawie Kodeksu Wykroczeń

Wydarzenie Przepis prawa Opis Przesłuchania
(policja)

Wyroki nakazowe

KONTRMIESIĘCZNICE

Wykroczenia przeciwko 
porządkowi i spokojowi 
publicznemu:
art. 52 § 2 pkt 1
Wykroczenia przeciwko 
obyczajności publicznej:
art. 141

• przebywanie w pobliżu przemarszu 
cyklicznego zgromadzenia

[brak danych]
1 obwiniony       XI W 4471/17
1 obwiniony       XI W 5755/17
7 obwinionych   XI W 32/18
5 obwinionych   XI W 5779/17

PROTESTY PRZECIWKO
SKRAJNEJ PRAWICY:

11 XI 2017

Wykroczenia przeciwko 
porządkowi i spokojowi 
publicznemu:
art. 52 § 2 pkt 1

• protest we Wrocławiu, próba blokady Marszu 
Wielkiej Polski Niepodległej [brak danych]

1 obwiniony        V W 697/18b

1 obwiniony        V W 699/18b

PROTESTY W OBRONIE
NIEZALEŻNOŚCI SĄDÓW

(GRUDZIEŃ 2017)

Wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i 
porządkowi w komunikacji:
art. 90
art. 97
Wykroczenia przeciwko 
instytucjom państwowym, 
samorządowym i 
społecznym:
art. 65 § 2

• protesty w obronie sądów pod Sejmem i 
Senatem RP – blokada wyjazdu z Senatu RP, 

• spontaniczne przejście spod Sejmu RP pod 
siedzibę PiS zakończone blokadą policyjną na 
ul. Wilczej

13 [brak danych]

PROTESTY PRZECIWKO
SKRAJNEJ PRAWICY:

24 II 2018 Hajnówka

Wykroczenia przeciwko 
porządkowi i spokojowi 
publicznemu:
art. 52 § 2 pkt.1

• kontrdemonstracja w Hajnówce w związku z 
marszem środowisk narodowych ku czci m.in. 
Rajsa „Burego” zakończona legitymowaniem 
przez policję, 6 osób odmówiło i zostało 
przewiezionych na komisariat

1 [brak danych]

b) wyrok – winny, bez kary finansowej, koszty sądowe przeniesione na Skarb Państwa
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Wydarzenie Przepis prawa Opis Przesłuchania
(policja)

Wyroki nakazowe

PROTESTY PRZECIWKO
SKRAJNEJ PRAWICY:

Dzień Żołnierzy Wyklętych
III 2018

Wykroczenia przeciwko 
porządkowi i spokojowi 
publicznemu:
art. 52 § 2 pkt 1

• blokowanie Marszu Żołnierzy Wyklętych, 
Warszawa

3 1 obwiniony      III W 542/18

DZIAŁALNOŚĆ ULICZNA:
ROZLEPIANIE ULOTEK,
MALOWANIE NAPISÓW,
AKCJE ULOTKOWE ITP.

Wykroczenia przeciwko 
porządkowi i spokojowi 
publicznemu:
art. 63a § 1

• umieszczanie transparentów, napisów na 
biurach PiS w Przemyślu w trakcie 
grudniowych protestów w obronie sądów

• malowanie napisów na ulicach Sanoka 

2 (w charakterze
świadka)

[brak danych]

WSPIERANIE OSÓB
PRZESŁUCHIWANYCH

(PIKIETY POD
KOMENDAMI)

Wykroczenia przeciwko 
porządkowi i spokojowi 
publicznemu:
art. 63a § 1

• wspieranie przesłuchiwanych osób poprzez 
obecność z transparentami: "Mamy prawa: 
prawa logiki, prawa fizyki, prawa człowieka",
„Nie damy się zastraszyć”, Wrocław 
„Trzemeska za Trzemeską”

[brak danych] 1 obwiniony      II  W 436/18

INNE WYDARZENIA 

Wykroczenia przeciwko 
porządkowi i spokojowi 
publicznemu:
art. 51 § 1
art. 52 § 2 pkt 1
Wykroczenia przeciwko 
instytucjom państwowym, 
samorządowym i 
społecznym:
art. 65 § 2 

• protest przeciwko demonstracji fundacji Pro 
Prawo Do Życia poprzez użycie megafonu

• odmowa podania miejsca zatrudnienia 
podczas przesłuchania w charakterze świadka

• odmowa udzielenia informacji o tożsamości, 
spowodowana brakiem podania podstawy 
prawnej legitymowania

• próba blokowania wjazdu przy ul. 
Rakowieckiej przed pierwszym posiedzeniem 
nowej KRS

7
1 obwiniony        V W 174/18b

1 obwiniony       III W 1655/17

b) wyrok – winny, bez kary finansowej, koszty sądowe przeniesione na Skarb Państwa
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Postępowania prowadzone na podstawie Kodeksu Karnego

Wydarzenie Przepis prawa Opis
Przesłuchania

(policja/prokuratura)
Postępowania sądowe/akty

oskarżenia

KONTRMIESIĘCZNICE

Wymuszanie czynności 
urzędowych:
art. 224 § 2

Skwer Twardowskiego, 10 września 2017 r. - reakcja
na nieuzasadnione legitymowanie przez 
funkcjonariusza uczestników legalnej demonstracji

[brak danych]
1 akt oskarżenia

PROTESTY PRZECIWKO
EKSHUMACJOM

Przestępstwa przeciwko 
wolności: 
art. 193

Próba zablokowania ekshumacji ciała Joanny 
Agackiej-Indeckiej, Stary Cmentarz, Łódź 2 (w charakterze świadka) [brak danych]
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PODSUMOWANIE

Kodeks Wykroczeń

- 26 spraw dochodzeniowych (przesłuchania), w tym 2 w charakterze świadka 
- 10 wyroków nakazowych obejmujących 20 osób, w tym:

za kontrmiesięcznice 4 wyroki (14 osób)
za protesty 11 listopada 2017 r. (Wrocław) 2 wyroki (2 osoby)
za próbę blokady marszu 1 III 2018 r. (Warszawa) 1 wyrok (1 osoba)
za wspieranie osób przesłuchiwanych (Wrocław) 1 wyrok (1 osoba)
za „działalność uliczną” 2 wyroki (2 osoby)
za odmowę podania danych osobowych 1 wyrok (1 osoba)

Kodeks Karny

- 2 osoby przesłuchane w charakterze świadka w związku z przestępstwem z art. 193 kk
- 1 akt oskarżenia, w związku z art. 224 § 2
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Stan postępowań sądowych: 

- V W 611/18 - 29 marca 2018 r. – SSR Izabella Gabriel  umorzyła postępowanie wobec Ewy Trojanowskiej obwinionej o to, że 27 października
2017r. oraz 8 listopada 2017 r. podczas pikiet wsparcia na chodniku przy komisariacie policji na ul. Trzemeskiej 12 we Wrocławiu, wystawiła na widok
publiczny baner o treści „Nie damy się zastraszyć” bez zgody zarządzającego miejscem, tj o czyn z art. 63a §1 kw.

- V W 615/18 - 29 marca 2018 r. – SSR Izabella Gabriel umorzyła postępowanie wobec Rafała Wiktorowskiego obwinionego o to, że 30 października
2017r. podczas pikiety wsparcia na chodniku przy komisariacie policji na ul. Trzemeskiej 12 we Wrocławiu, wystawił na widok publiczny baner o
treści  „Mamy prawa:  prawa  logiki,  prawa  fizyki,  prawa  człowieka,  Obywatele  RP”  oraz  „Nie  damy się  zastraszyć”  bez  zgody zarządzającego
miejscem, tj o czyn z art. 63a §1 kw.

- XI W 3875/17 - 5 kwietnia 2018 r. – SSR Łukasz Biliński umorzył postępowanie wobec 11 osób: Tomasza, Mateusza, Zuzanny, Jakuba, Joanny,
Pawła, Roberta, Emila, Aleksandry, Barbary, Katarzyny, obwinionych o blokowanie drogi podczas protestów w obronie niezależności sądów w lipcu
2017 r., tj o czyn z art. 90 kw.

- XI W 3420/17 – 5 kwietnia 2018 r. – SSR Łukasz Biliński umorzył postępowanie wobec 15 osób: Heleny, Konrada, Marty, Zofii, Stanisława, Pawła,
Zofii, Witolda, Diany, Krzysztofa, Patryka, Witolda, Magdaleny, Martyny i Piotra obwinionych o blokowanie drogi podczas protestów w obronie
niezależności sądów w lipcu 2017 r., tj o czyn z art. 90 kw.

- XI W 3767/17 – 12 kwietnia –  oskarżyciel publiczny złożył zażalenie na wyrok z 13 marca 2018 r., kiedy to SSR Łukasz Biliński umorzył
postępowanie wobec 5 osób: Tadeusza Jakrzewskiego, Beaty Geppert, Marka, Agnieszki, Leokadii Jung, obwinionych o blokowanie drogi podczas
protestów w obronie niezależności sądów w lipcu 2017 r., tj o czyn z art. 90 kw.

- XI W 2630/17 – 12 kwietnia 2018 r. – SSR Łukasz Biliński umorzył postępowanie wobec 18 osób: Beaty Geppert, Rafała, Małgorzaty, Klementyny,
Rafała  Wiktorowskiego,  Bogumiła,  Ewy Trojanowskiej,  Jarosława,  Daniela,  Piotra  Pytlakowskiego,  Hani  Frem,  Marcina,  Janusza  Polowczyka,
Małgorzaty,  Urszuli,  Agnieszki  Dzikowskiej,  Mikołaja  Przybyszewskiego  i  Agnieszki  obwinionych  o  zakłócanie  niezakazanej  demonstracji  10
czerwca 2017 r., tj o czyn z art. 52 §2 pkt.1 kw.

- XI W 4191/17 – 12 kwietnia 2018 r. – SSR Łukasz Biliński  umorzył postępowanie wobec 4 osób:  Ewy, Mikołaja Przybyszewskiego, Beaty i
Bożeny obwinionych o zakłócanie niezakazanej demonstracji 10 lipca 2017 r., tj o czyn z art. 52 §2 pkt.1 kw.
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-  XI  W 2634/17  –  17  kwietnia  2018  r.  –  SSR  Łukasz  Biliński  umorzył  postępowanie wobec  12  osób:  Danuty,  Lucyny  Łukian,  Bogusława
Zalewskiego, Rafała Szymczaka, Wojciecha Kinasiewicza, Andrzeja, Elżbiety, Szymona, Urszuli, Anny Grad-Mizgały, Anny i Jerzego Dramowicza
obwinionych o zakłócanie niezakazanej demonstracji 10 czerwca 2017 r., tj o czyn z art. 52 §2 pkt.1 kw.

- XI W 2694/17 – 17 kwietnia 2018 r. – SSR Łukasz Biliński  umorzył postępowanie wobec 4 osób: Roberta, Iwony Gregorek, Marka i Izabeli
obwinionych o zakłócanie niezakazanej demonstracji 10 czerwca 2017 r., tj o czyn z art. 52 §2 pkt.1 kw.

- XI W 3577/17 – 19 kwietnia 2018 r. - SSR Łukasz Biliński umorzył postępowanie wobec 7 osób: Mikołaja Przybyszewskiego, Jana Wójtowicza,
Danuty Zawadzkiej, Jerzego Dramowicza, Janusza Polowczyka, Patryka, Bogny Blankenberg obwinionych o zakłócanie niezakazanej demonstracji 10
maja 2017 r., tj o czyn z art. 52 §2 pkt.1 kw.

- XI W 3417/17 – 19 kwietnia 2018 r. - SSR Łukasz Biliński umorzył postępowanie wobec 2 osób: Natalii i Pawła obwinionych o blokowanie drogi
podczas protestów w obronie niezależności sądów w lipcu 2017 r., tj o czyn z art. 90 kw.

- XI W 4674/17 – 19 kwietnia 2018 r. - SSR Łukasz Biliński umorzył postępowanie wobec 2 osób: Małgorzaty i Angeliki obwinionych o blokowanie
drogi podczas protestów w obronie niezależności sądów w lipcu 2017 r., tj o czyn z art. 90 kw.

- XI W 3833/17 – 19 kwietnia 2018 r. - SSR Łukasz Biliński  umorzył postępowanie wobec 3 osób: Hanny Frem, Magdaleny i Arka Szczurka
obwinionych o blokowanie drogi podczas protestów w obronie niezależności sądów w lipcu 2017 r., tj o czyn z art. 90 kw.

- II W 190/18  - 24 kwietnia SSR Wojciech Sawicki na wniosek obrońcy umorzył postępowanie wobec Małgorzaty Farynowskiej, obwinionej o to, że
17 listopada 2017 r. we Wrocławiu, na ul. Trzemeskiej 12 „wspólnie z innymi osobami wystawiła na widok publiczny” transparenty o treści: MAMY
PRAWA, PRAWA FIZYKI, PRAWA LOGIKI, PRAWA CZŁOWIEKA, OBYWATELE RP oraz NIE DAMY SIĘ ZASTRASZYĆ, tj o czyn z art. 63a
§1 kw.

- XI W 2973/17 – 26 kwietnia 2018 r. - SSR Łukasz Biliński  umorzył postępowanie wobec 21 osób:  Kingi Kamińskiej, Rafała, Zofii, Tadeusza
Szczęśniewicza, Tadeusza, Tomasza, Janiny, Pawła Kasprzaka, Marty, Jolanty, Pawła Wrabeca, Anny, Jerzego, Iwony, Ewy, Agnieszki Markowskiej,
Władysława, Feliksa, Katarzyny, Bogny Blankenberg i Ewy obwinionych o zakłócanie niezakazanej demonstracji 10 czerwca 2017 r., tj o czyn z art.
52 §2 pkt.1 kw.
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Kalendarium nadchodzących rozpraw i posiedzeń:  maj - lipiec 2018

Warszawa:

15 maja 2018 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, wejście od ul. Żurawiej:
Za próbę blokady marszu smoleńskiego 10 marca 2017, sprawa XI W 1258/17, art. 52 § 2 kw, art. 52 § 4 kw, art. 141 kw, rozprawa rozpoczyna się o 
godz. 9:30, sala 379
Obwinieni: Marek, Monika Dąbrowska, Wojciech Kinasiewicz, Paweł Wrabec, Michał, Tadeusz Jakrzewski, Paweł Kasprzak
Obrońcy: adw. Marek Małecki, apl. adw. Damian Malinowski

17 maja 2018 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, wejście od ul. Żurawiej:
Za próbę blokady marszu ONR 29 kwietnia 2017, sprawa XI W 2059/17, art. 52 § 2 pkt 1 kw, rozprawa rozpoczyna się o godz. 9:30, sala 379
Obwinieni: Jan, Katarzyna, Szczepan, Jacek, Maria, Konrad, Kinga, Przemysław, Tomasz, Jacek, Michał, Maria, Lucyna, Monika, Laura, Andrzej, 
Arkadiusz, Franciszek, Andrzej
Obrońcy: adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, adw. Marta Seredyńska, adw. Maria Sankowska-Borman, adw. Maria Radziejowska, adw. 
Karolina Margulewicz-Fortuna, adw. Katarzyna Gorgol, adw. Ewelina Zdunek

24 maja 2018 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, wejście od ul. Żurawiej:
Za zakłócanie niezakazanej demonstracji 10 sierpnia 2017 r., tj o czyn z art. 52 §2 pkt.1 kw., posiedzenie w przedmiocie umorzenia postępowania
XI W 3679/17 rozpoczyna się o godz. 9:30, sala 242
Obwinieni: Roman, Marek, Tomasz, Piotr, Józef, Dariusz, Michał, Oskar, Janusz, Andrzej, Grzegorz Łach, Krzysztof, Paweł Olejniczak, Dagmara
Drozd, Eugeniusz
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Za uczestniczenie w wydarzeniach 16/17 grudnia 2016 pod Sejmem RP, sprawa XI W 1997/17, art 52 § 3 kw i inne, rozprawa rozpoczyna się o godz. 
11:30, sala 242
Obwinieni: Mateusz, Piotr, Arkadiusz Szczurek, Bartłomiej, Marcin, Jarosław, Karol, Jerzy Kozłowski, Jan, Rafał, Arkadiusz, Kacper, Kamil
Obrońcy: adw. Jarosław Kaczyński 

29 maja 2018 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, wejście od ul. Żurawiej:
Za uczestniczenie w wydarzeniach 16/17 grudnia 2016 pod Sejmem RP, sprawa XI W 1997/17, art 52 § 3 kw i inne, rozprawa rozpoczyna się o godz. 
10:30, sala 242
Obwinieni: Mateusz, Piotr, Arkadiusz Szczurek, Bartłomiej, Marcin, Jarosław, Karol, Jerzy Kozłowski, Jan, Rafał, Arkadiusz, Kacper, Kamil
Obrońcy: adw. Jarosław Kaczyński 

Sąd Okręgowy w Warszawie, al. Solidarności 127:
Za blokowanie drogi podczas protestów w obronie niezależności sądów w lipcu 2017 r., tj o czyn z art. 90 kw, sprawa X Kz 424/18,  posiedzenie
odwoławcze w sprawie zażalenia oskarżyciela publicznego na postanowienie z dnia 13 marca 2018 r. w przedmiocie umorzenia postępowania (XI
W 3767/17) rozpoczyna się o godz. 12:00, sala 237 (korytarz J, piętro II).
Obwinieni: Tadeusz Jakrzewski, Beata Geppert, Marek, Agnieszka, Leokadia Jung.

18 czerwca 2018 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, wejście od ul. Żurawiej:
Za znieważenie policjanta odczas protestu Obywateli RP przeciwko marszowi ONR w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w 2017 r., tj. o
czyn z art. 226 § 1 kk, sprawa II K 715/17, rozprawa rozpoczyna się o godz. 10:30, sala 258
Oskarżony:  Adam Czerwoniec
Obrońcy: adw. Marta Seredyńska, adw. Martyna Kęsy

20 czerwca 2018 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, ul. Ogrodowa 51a:
Za przewodniczenie zgromadzeniu bez wymaganego pozwolenia, które odbyło się 21 listopada 2017 r. przy ul. Rakowieckiej 2a, przed siedzibą 
MSWiA, sprawa III W 70/18, art 52 §2 pkt. kw, rozprawa rozpoczyna się o godz. 14:30, sala 524
Obwinieni: Ewa Borguńska, Wojciech Kinasiewicz, Ewa Błaszczyk, Michał Szymanderski-Pastryk
Obrońcy: adw. Jarosław Kaczyński 
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27 czerwca 2018 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, ul. Ogrodowa 51a:
Za przewodniczenie zgromadzeniu bez wymaganego pozwolenia, które odbyło się 21 listopada 2017 r. przy ul. Rakowieckiej 2a, przed siedzibą 
MSWiA, sprawa III W 70/18, art 52 §2 pkt. kw, rozprawa rozpoczyna się o godz. 14:30, sala 524
Obwinieni: Ewa Borguńska, Wojciech Kinasiewicz, Ewa Błaszczyk, Michał Szymanderski-Pastryk
Obrońcy: adw. Jarosław Kaczyński 

3 lipca 2018 r.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 82:
Za umieszczenie napisu o treści: “KREW NA RĘKACH” przy ul. Nowogrodzkiej 84/86 (29 października 2017 r.), sprawa V W 6034/17, art. 63a §1. 
rozprawa rozpoczyna się o godz. 10:00, sala A09
Obwiniona: Iwona Wyszogrodzka

5 lipca 2018 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, wejście od ul. Żurawiej:
Za rozmowę z policjantem 10 maja 2017, sprawa V K 269/17, art.224 § 2 kk, rozprawa rozpoczyna się o godz. 10:00, sala 379
Oskarżony: Tadeusz Jakrzewski
Obrońca: adw. Jakub Bartosiak 

Wrocław:

8 maja 2018 r.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia V Wydział Karny, ul. Podwale 30, Wrocławia:
Za to, że 27 października 2017r. we Wrocławiu, na ul. Trzemeskiej 12, na chodniku przed Komisariatem Policji „bez zgody zarządzającego tym 
miejscem wystawił na widok publiczny baner o treści: MAMY PRAWA, PRAWA FIZYKI, PRAWA LOGIKI, PRAWA CZŁOWIEKA – 
OBYWATELE RP”, czyli o wykroczenie z art. 63a § 1 kw., sprawa II W 414/18, rozprawa rozpoczyna się o godz. 9:00, sala 243
Obwiniony: Patryk Iwanicki
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29 maja 2018 r.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia V Wydział Karny, ul. Podwale 30, Wrocławia:
Za to, że 11 listopada 2017r. we Wrocławiu, na ul. Kazimierza Wielkiego, stojąc wspólnie z innymi osobami na jezdni i blokując trasę przemarszu 
przeszkodzili w przebiegu niezakazanego zgromadzenia, czyli o wykroczenie z art. 52 § 2 pkt. 1 kw., sprawa II W 475/18, rozprawa rozpoczyna się o  
godz. 11:00, sala 274
Obwinieni: Dagmara Drozd, Małgorzata Farynowska, Patryk Iwanicki, Bartosz Gawroński, Włodzimierz Komisarczyk, Anna
Obrońcy: mec. Miłosz Śliwiński

30 maja 2018 r.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia V Wydział Karny, ul. Podwale 30, Wrocławia:
Za to, że 18 grudnia 2017r. we Wrocławiu, na ul. Trzemeskiej 12, na chodniku przed Komisariatem Policji wspólnie z inną osobą wystawił na widok 
publiczny baner o treści: MAMY PRAWA, PRAWA FIZYKI, PRAWA LOGIKI, PRAWA CZŁOWIEKA – OBYWATELE RP bez zgody 
zarządzającego tym miejscem, czyli o wykroczenie z art. 63a § 1 kw., sprawa II W 436/18, rozprawa rozpoczyna się o godz. 9:45, sala 58
Obwiniony: Miłosz Kłosowicz
Obrońca: adw. Marcin Haśko
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ANEKS

Osobom zgłaszającym się do grupy ObyPomoc, jak również aktywistom Ruchu Obywatele RP stawiane są zarzuty z Kodeksu Wykroczeń, Kodeksu 
Karnego oraz Prawa Prasowego. Podajemy treść przepisów pojawiających się w treści Raportu.

Kodeks Wykroczeń

Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu:

Art. 51 

§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze 
aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej 
substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 

§ 3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

Art. 52 
§ 1. Kto bierze udział w zgromadzeniu, posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia– podlega karze 

aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.
§ 2. Kto:

1) przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu niezakazanego zgromadzenia,
2) organizuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia lub przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu,

3) przewodniczy zgromadzeniu po rozwiązaniu go,
4) bezprawnie zajmuje lub wzbrania się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza jako organizator lub przewodniczący zgromadzenia

– podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. Kto:

1) będąc przewodniczącym lub organizatorem zgromadzenia, umyślnie nie podejmuje środków niezbędnych dla zapewnienia zgodnego z przepisami prawa przebiegu zgromadzenia 
oraz zapobieżenia powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia,

2) nie podporządkowuje się żądaniom lub poleceniom przewodniczącego zgromadzenia lub jego organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015r. – Prawo o 
zgromadzeniach (Dz. U. poz. 1485),
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3) wzbrania się opuścić miejsce zgromadzenia po jego rozwiązaniu

– podlega karze grzywny.
§ 4. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

Art. 63a 

§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu
bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 1a. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, 

oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Art. 65 
§ 1. Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania:

1) co do tożsamości własnej lub innej osoby,
2) co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania,

- podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, wiadomości 

lub dokumentów co do okoliczności wymienionych w §1.

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji:

Art. 90 

Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Art. 97

Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko 

innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze 

nagany. 
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Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej:

Art. 141

Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500

złotych albo karze nagany. 

Kodeks Karny

Przestępstwa przeciwko wolności:

Art. 193 

Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej
miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Wymuszanie czynności urzędowych:

Art. 224 

§ 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia 
lub zaniechania prawnej czynności służbowej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest skutek określony w art.156 § 1 lub w art. 157 § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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