
RAPORT ObyPomoc

czerwiec 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 raporcie oprócz statystyk ogólnych, znajdują się również aktualne listy spraw sądowych, zarówno zakończonych, jak i tych będących wciąż w toku
oraz kalendarium nadchodzących rozpraw i posiedzeń sądowych. 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.



INFORMACJE OGÓLNE

SPRAWY NA ETAPIE DOCHODZENIA

Kodeks Wykroczeń
- 2 przesłuchania w charakterze podejrzanego

Kodeks Karny
- 7 przesłuchań na policji lub w prokuraturze, w tym 6 osób przesłuchanych w charakterze świadka

SPRAWY SĄDOWE

Wyroki nakazowe - 7 wyroków nakazowych obejmujących 21 osób, w tym:
za protesty przeciwko skrajnej prawicy - 20 osób
za odmowę podania danych osobowych - 1 osoba

Umorzenia/uniewinnienia I instancja - 7 spraw obejmujących 33 osoby:
za protesty pod Sejmem RP - 1 osoba
za protesty w obronie niezależności sądów - 5 osób
za wspieranie osób przesłuchiwanych – 6 osób
za odmowę podania danych osobowych – 1 osoba
za protesty przeciwko skrajnej prawicy – 6 osób
za protesty ruchów ekologicznych – 14 osób

Zażalenia oskarżyciela publicznego na postanowienie sądu I instancji - 4 sprawy obejmujące 41 osób (kontrmiesięcznice)

II instancja - skierowanie do ponownego rozpatrzenia w I instancji – 1 sprawa obejmująca 4 osoby (kontrmiesięcznice)

II instancja – WYROKI PRAWOMOCNE (uniewinnienia lub umorzenia) - 8 wyroków obejmujących 71 osób: 
za kontrmiesięcznice - 6 osób 
za protesty w obronie niezależności sądów - 55 osób
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Postępowania prowadzone na podstawie Kodeksu Wykroczeń

Wydarzenie Przepis prawa Opis Przesłuchania
(policja)

Wyroki nakazowe

PROTESTY PRZECIWKO
SKRAJNEJ PRAWICY

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

• 15 sierpnia 2017 r., Warszawa, blokada 
marszu zorganizowanego przez Młodzież 
Wszechpolską

[brak danych]

11 obwinionych    XI W 714/18

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

• 24 lutego 2018 r., Hajnówka, 
kontrdemonstracja w związku z marszem 
środowisk narodowych ku czci m.in. Rajsa 
„Burego” zakończona legitymowaniem przez 
policję, 6 osób odmówiło i zostało 
przewiezionych na komisariat

[brak danych]

1 obwiniony        VII W 435/18
1 obwiniony        VII W 436/18
3 obwinionych    VII W 498/18
1 obwiniony        VII W 541/18

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

• 1 marca 2018 r., Warszawa, blokowanie 
Marszu Żołnierzy Wyklętych

[brak danych]

3 obwinionych     III W 802/18*

PROTESTY W OBRONIE
NIEZALEŻNOŚCI SĄDÓW

Wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i 
porządkowi w komunikacji:
art. 90

lipiec 2017 r., Warszawa
• blokada wjazdów oraz wejść do Sejmu RP w 

dniach 14/15 lipca oraz 20/21 lipca 2017 roku.
1 [brak danych]

Wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i 
porządkowi w komunikacji:
art. 90

• 27 kwietnia 2018 r., Warszawa - próba 
blokowania wjazdu przy ul. Rakowieckiej 
przed pierwszym posiedzeniem nowej, 
niekonstytucyjnej KRS

1 [brak danych]

*) wyrok – kara nagany, koszty sądowe przeniesione na Skarb Państwa
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Wydarzenie Przepis prawa Opis Przesłuchania (policja,
ABW)

Wyroki nakazowe

INNE WYDARZENIA 

Wykroczenia przeciwko 
instytucjom państwowym, 
samorządowym i 
społecznym:
art. 65 § 1
art. 65 § 2 

• odmowa podania danych o zatrudnieniu 
podczas przesłuchania

[brak danych]

1 obwiniony  XI W 4162/17

Postępowania prowadzone na podstawie Kodeksu Karnego

Wydarzenie Przepis prawa Opis
Przesłuchania

(policja/prokuratura)
Postępowania sądowe

PROTESTY POD SEJMEM
RP 

Przestępstwa przeciwko 
wolności: 
art. 193

grudzień 2016 r.
Protesty przeciwko ograniczaniu wolności mediów. 1 [brak danych]

PROTESTY PRZECIWKO
EKSHUMACJOM

Przestępstwa przeciwko 
wolności: 
art. 193

24 kwietnia 2017 r., Łódź - Stary Cmentarz, próba 
zablokowania ekshumacji ciała Joanny Agackiej-
Indeckiej

3 (w charakterze świadka) [brak danych]

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

Przestępstwa przeciwko 
Rzeczypospolitej Polskiej:
art. 135 § 2

Bydgoszcz – protest przeciwko niekonstytucyjnym 
działaniom Prezydenta RP Andrzeja Dudy 

3 (w charakterze świadka) [brak danych]
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Stan postępowań sądowych: 

Kontrmiesięcznice

-  X Kz 693/18  oskarżyciel publiczny złożył zażalenie na postanowienie sądu z dnia  12 kwietnia 2018 r. (XI W 2630/17), kiedy to 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.

-  X Kz 679/18  oskarżyciel publiczny złożył zażalenie na postanowienie sądu z dnia 12 kwietnia 2018 r. (XI W 4191/17), kiedy to 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.

- X Kz 692/18 oskarżyciel publiczny złożył zażalenie na postanowienie sądu z dnia 17 kwietnia 2018 r. ( XI W 2634/17), kiedy to 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.

-  X Kz 680/18 -  29 czerwca 2018 r. -  SSO Grzegorz Miśkiewicz – skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia w sądzie I instancji – 17
kwietnia 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 2694/17), oskarżyciel publiczny złożył zażalenie na postanowienie sądu.

- X Kz 725/18 - oskarżyciel publiczny złożył zażalenie na postanowienie sądu z dnia 19 kwietnia 2018 r. (XI W 3577/17), kiedy to SSR Łukasz
Biliński umorzył postępowanie wobec 7 osób:  Mikołaja Przybyszewskiego, Jana Wójtowicza, Danuty Zawadzkiej, Jerzego Dramowicza,  Janusza
Polowczyka, Patryka i Bogny Blankenberg obwinionych o zakłócanie niezakazanej demonstracji 10 maja 2017 r., tj o czyn z art. 52 §2 pkt.1 kw.
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Protesty pod Sejmem RP

- XI W 2987/17 – 28 czerwca 2018 r. -  SSR Paweł Macuga umorzył postępowanie wobec Jarosława obwinionego o to, że w nocy 16/17 grudnia
2016 r. utrudniał ruch pojazdów przed Sejmem RP, tj. o czyn z art. 90 kw.

Protesty w obronie niezależności sądów

- XI W 3711/17 – 13 czerwca 2018 r. -  SSR Jakub Kamiński umorzył postępowanie wobec 5 osób: Jacka Zabokrzyckiego, Urszuli, Wojciecha
Kinasiewicza, Ewy i Marka obwinionych o blokowanie drogi podczas protestów w obronie niezależności sądów w lipcu 2017 r., tj o czyn z art. 90 kw.

Pikiety wsparcia pod komendami

- II W 414/18  - 8 czerwca SSR Wojciech Sawicki umorzył postępowanie wobec Patryka Iwanickiego obwinionego o to, że 27 października 2017 r.
we Wrocławiu, na ul. Trzemeskiej 12, bez zgody zarządzającego miejscem wystawił na widok publiczny baner o treści: MAMY PRAWA, PRAWA
FIZYKI, PRAWA LOGIKI, PRAWA CZŁOWIEKA, OBYWATELE RP, tj o czyn z art. 63a §1 kw.

- II W 464/18  - 15 czerwca SSR Wojciech Sawicki umorzył postępowanie wobec 5 osób: Małgorzaty Farynowskiej, Bartosza Gawrońskiego, Patryka
Iwanickiego, Pawła Drozda, Włodzimierza Komisarczyka obwinionych o to, że 28 grudnia 2017 r. we Wrocławiu, na ul. Trzemeskiej 12, bez zgody
zarządzającego miejscem wystawili  na widok publiczny banery o treści:  NIE DAMY SIĘ ZASTRASZYĆ i MAMY PRAWA, PRAWA FIZYKI,
PRAWA LOGIKI, PRAWA CZŁOWIEKA, OBYWATELE RP, tj o czyn z art. 63a §1 kw.

Odmowa podania danych

- XI W 4315/17 – 21 czerwca SSR Łukasz Biliński uznał za niewinnego Wojciecha Kinasiewicza obwinionego o to, że 10 sierpnia 2017 r. odmówił
wylegitymowania się funkcjonariuszowi policji, tj. o czyn z art 65 § 2
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Protesty przeciwko skrajnej prawicy

- XI W 2116/17 – 12 czerwca SSR Justyna Dałkowska umorzyła postępowanie wobec 6 osób: Joanny, Macieja, Artura, Bartosza, Jacka i Renaty,
obwinionych o to, że 29 kwietnia 2017 r. usiłowali przeszkodzić w przebiegu niezakazanego zgromadzenia publicznego poprzez blokowanie trasy
przemarszu “obchodów rocznicy powstania ONR”, tj. o czyn z art. 52 §2 pkt.1 kw oraz art. 90 kw. 

Protesty ruchów ekologicznych

- V W 6892/17 – 20 czerwca SSR Anna Ziembińska umorzyła postępowanie wobec 14 osób: Karoliny, Kingi, Marty, Wojciecha, Tomasza, Marii,
Augustyna, Dariusza, Mateusza, Piotra, Marty, Estery, Jana i Anny obwinionych o to, że 9 listopada 2017 r. na terenie siedziby Generalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych zakłócili spokój publiczny, tj. o czyn z art.  51 §1 kw.

Prawomocne wyroki i postanowienia:

- 24 maja SSO Krzysztof Chmielewski utrzymał w mocy postanowienie sądu I instancji z 15 marca 2018 r. (X Kz 468/18),  kiedy to SSR Łukasz
Biliński umorzył postępowanie wobec 3 osób: Arkadiusza Szczurka, Michała i Olgi, obwinionych o blokowanie drogi podczas protestów w obronie
niezależności sądów w lipcu 2017 r., tj o czyn z art. 90 kw. (XI W 3412/17).

- 5 czerwca - SSO Hubert Zaremba utrzymał w mocy postanowienie sądu I instancji z 13 marca 2018 r. (X Kz 467/18), kiedy to SSR Łukasz
Biliński  umorzył  postępowanie wobec 5 osób: Iwony Wyszogrodzkiej,  Pawła,  Uli,  Janusza 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 3890/17).

- 6 czerwca SSO Grzegorz Miśkiewicz utrzymał w mocy postanowienie sądu I instancji z 20 marca 2018 r. (X Kz 562/18), kiedy to SSR Łukasz
Biliński umorzył postępowanie wobec 3 osób: Grzegorza Łacha, Ewy Błaszczyk i Kajetana Wróblewskiego obwinionych o zakłócanie niezakazanej
demonstracji 10 czerwca 2017 r., tj o czyn z art. 52 §2 pkt.1 kw. ( XI W 2595/17).
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- 20 czerwca SSO Hubert Zaremba utrzymał w mocy postanowienie sądu I instancji z 5 kwietnia 2018 r. ( X Kz 572/18), kiedy to SSR Łukasz
Biliński umorzył  postępowanie wobec  11  osób: Tomasza,  Mateusza,  Zuzanny,  Jakuba,  Joanny,  Pawła,  Roberta,  Emila,  Aleksandry,  Barbary  i
Katarzyny obwinionych o blokowanie drogi podczas protestów w obronie niezależności sądów w lipcu 2017 r., tj o czyn z art. 90 kw. (XI W 3875/17).

- 21 czerwca SSO Mariusz Jackowski utrzymał w mocy postanowienie sądu I instancji z 22 marca 2018 r. (X Kz 580/18), kiedy to SSR Łukasz
Biliński  umorzył  postępowanie wobec  16  osób: Marcina,  Bartosza  Gawrońskiego,  Dariusza,  Karola,  Magdaleny,  Anny,  Joanny,  Bartłomieja,
Agnieszki  Dzikowskiej,  Anety  Miechowicz,  Aleksandry,  Piotra,  Kamili,  Anny,  Wojciecha  i  Francesci  obwinionych o  blokowanie  drogi  podczas
protestów w obronie niezależności sądów w lipcu 2017 r., tj o czyn z art. 90 kw. (XI W 3872/17).

- 22 czerwca  SSO Anna Bator-Ciesielska utrzymała w mocy postanowienie sądu I instancji z 20 marca 2018 r. (X Kz 495/18), kiedy to  SSR
Łukasz Biliński  umorzył  postępowanie wobec 3 osób: Agnieszki  Markowskiej,  Marii  i  Bartka Sabeli.  obwinionych o zakłócanie niezakazanej
demonstracji 10 lipca 2017 r., tj o czyn z art. 52 §2 pkt.1 kw. (XI W 4304/17)

- 25 czerwca SSO Grzegorz Miśkiewicz utrzymał w mocy postanowienie sądu I instancji z dnia 5 kwietnia 2018 r. (X Kz 590/18), kiedy to 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 3420/17)

- 25 czerwca SSO Piotr Schab utrzymał w mocy postanowienie sądu I instancji  z dnia 22 marca 2018 r. (X Kz 496/18), kiedy to  SSR Łukasz
Biliński umorzył postępowanie wobec 5 osób: Mateusza, Olafa, Joanny, Aleksandry i Karoliny obwinionych o blokowanie drogi podczas protestów
w obronie niezależności sądów w lipcu 2017 r., tj o czyn z art. 90 kw. (XI W 3416/17)
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Kalendarium nadchodzących rozpraw i posiedzeń:  lipiec - wrzesień 2018

Warszawa:

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 
• Za próbę blokady marszu ONR 29 kwietnia 2017, sprawa XI W 2200/17, art. 52 § 2 pkt 1 kw, rozprawa rozpoczyna się o godz. 13:00, sala 358
Obwinieni: Jerzy Kozłowski, Maria

16 lipca 2018 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, wejście od ul. Żurawiej:
Za odmowę opuszczenia miejsca zgromadzenia pod Sejmem RP, w nocy 16/17 grudnia 2016 r. po jego rozwiązaniu, sprawa XI W 3652/17, art. 52 § 3 pkt 3 kw, 
rozprawa rozpoczyna się o godz. 10:30, sala 379
Obwiniony: Wojciech Kinasiewicz

17 lipca 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 361
Obwinieni: Marek, Monika Dąbrowska, Wojciech Kinasiewicz, Paweł Wrabec, Michał, Tadeusz Jakrzewski, Paweł Kasprzak
Obrońcy: adw. Marek Małecki, apl. adw. Damian Malinowski
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18 lipca 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. 9:00, sala 524
Obwinieni: Ewa Borguńska, Wojciech Kinasiewicz, Ewa Błaszczyk, Michał Szymanderski-Pastryk
Obrońcy: adw. Jarosław Kaczyński 

19 lipca 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

20 lipca 2018 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, al. Solidarności 127:
• Za zakłócanie niezakazanej demonstracji 10 czerwca 2017 r., tj o czyn z art. 52 §2 pkt.1 kw, sprawa X Kz 693/18,  posiedzenie odwoławcze w sprawie
zażalenia oskarżyciela publicznego na postanowienie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w przedmiocie umorzenia postępowania (XI W 2630/17) rozpoczyna się o  godz.
10:00, sala 237 (korytarz J, piętro II).
Obwinieni: Beata Geppert, Rafał, Małgorzata, Klementyna, Rafał Wiktorowski, Andrzej Miller, Ewa Trojanowska, Jarosław, Daniel, Piotr Pytlakowski, Hania Frem,
Marcin, Janusz Polowczyk, Małgorzata, Urszula, Agnieszka Dzikowska, Mikołaj Przybyszewski, Agnieszka 

23 lipca 2018 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, al. Solidarności 127:
• Za zakłócanie niezakazanej demonstracji 10 czerwca 2017 r., tj o czyn z art. 52 §2 pkt.1 kw, sprawa X Kz 692/18,  posiedzenie odwoławcze w sprawie
zażalenia oskarżyciela publicznego na postanowienie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w przedmiocie umorzenia postępowania (XI W 2634/17) rozpoczyna się o  godz.
10:00, sala 237 (korytarz J, piętro II).
Obwinieni: Grażyna, Lucyna Łukian, Bogusław Zalewski, Iwona, Rafał Szymczak, Wojciech Kinasiewicz, Andrzej, Elżbieta, Szymon, Urszula Odrobińska, Anna
Grad Mizgała, Marek, Iwona, Jerzy Dramowicz, Krystyna 

10



9 sierpnia 2018 r. 
Sąd Okręgowy w Warszawie, al. Solidarności 127:
• Za zakłócanie niezakazanej demonstracji 10 maja 2017 r., tj o czyn z art. 52 §2 pkt.1 kw, sprawa X Kz 725/18,  posiedzenie odwoławcze w sprawie
zażalenia oskarżyciela publicznego na postanowienie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w przedmiocie umorzenia postępowania (XI W 3577/17) rozpoczyna się o  godz.
12:00, sala 237 (korytarz J, piętro II).
Obwinieni: Danuta Zawadzka, Mikołaj Przybyszewski, Jan Wójtowicz, Jerzy Dramowicz, Janusz Polowczyk, Patryk, Bogna 

17 sierpnia 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. 9:30, 
sala P37
Obwinieni: Mateusz, Piotr, Arkadiusz Szczurek, Bartłomiej, Marcin, Jarosław, Karol, Jerzy Kozłowski, Jan, Rafał, Arkadiusz, Kacper, Kamil
Obrońcy: adw. Jarosław Kaczyński 

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 

28 sierpnia 2018 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, wejście od ul. Żurawiej:
• Za odmowę udzielenia informacji o miejscu zatrudnienia podczas przesłuchania na komisariacie przy ul. Dzielnej w Warszawie, sprawa XI W 5330/17, art.
65 §2 kw., rozprawa rozpoczyna się o godz. 9:00, sala P21
Obwiniony: Marek
• Za  posiadanie  wyrobów  pirotechnicznych  na  zgromadzeniu  13  listopada  2017  r.  pod  siedzibą  Komendy  Stołecznej  Policji  oraz  odmowę  okazania
dokumentu tożsamości, sprawa XI W 5776/17, art. 52 §1 kw i 65 §2 kw, rozprawa rozpoczyna się o godz. 10:00, sala P21
Obwiniony: Bartłomiej Sabela

29 sierpnia 2018 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza, ul. Kocjana 3:
• Za odmowę udzielenia informacji o tożsamości podczas legitymowania w trakcie pikiety wspierającej przesłuchiwanych na komisariacie przy ul. Rydygiera
w Warszawie, sprawa IV W 1886/17, art. 65 §2 kw., rozprawa rozpoczyna się o godz. 13:00, sala 1162
Obwinieni: Bogusław Zalewski, Piotr Warczykowski i Jarosław. 
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4 września 2018 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, ul. Ogrodowa 51a:
• Za blokowanie trasy przemarszu niezakazanego zgromadzenia 1 marca 2018 r. na ul. Rakowieckiej w Warszawie, sprawa III W 621/18, art.  52 § 2 pkt 1 kw,
rozprawa rozpoczyna się o godz. 13:30, sala 524
Obwiniony: Adam Różycki

7 września 2018 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, ul. Ogrodowa 51a:
• Za blokowanie trasy przemarszu niezakazanego zgromadzenia 1 marca 2018 r. na ul. Rakowieckiej w Warszawie, sprawa III W 533/18, art.  52 § 2 pkt 1 kw,
rozprawa rozpoczyna się o godz. 8:30, sala 4
Obwinieni: Piotr Stańczak, Anna

10 września 2018 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, ul. Ogrodowa 51a:
• Na rozprawie rozpatrzony zostanie wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zawieszenie zarządu Fundacji Wolni Obywatele RP i 
wyznaczenie zarządcy przymusowego w związku z naruszaniem postanowień statutu fundacji m.in. przez nawoływanie w "Deklaracji obywatelskiej" i "Deklaracji 
nieposłuszeństwa" do naruszenia prawa, sprawa I Ns 637/17 rozpoczyna się o godz. 9:00, sala 210

26 września 2018 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, ul. Ogrodowa 51a:
• Za blokowanie trasy przemarszu niezakazanego zgromadzenia 1 marca 2018 r. na ul. Rakowieckiej w Warszawie, sprawa III W 537/18, art.  52 § 2 pkt 1 kw,
rozprawa rozpoczyna się o godz. 9:00, sala 524
Obwinieni: Kalina, Krystyna Zdziechowska, Tomasz Sikora

Wrocław:

14 sierpnia 2018 r.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia V Wydział Karny, ul. Podwale 30, Wrocław:
• Za to, że 11 listopada 2017r. we Wrocławiu, na ul. Kazimierza Wielkiego, stojąc wspólnie z innymi osobami na jezdni i blokując trasę przemarszu 
przeszkodziła w przebiegu niezakazanego zgromadzenia, czyli o wykroczenie z art. 52 § 2 pkt. 1 kw., sprawa V W 696/18, rozprawa rozpoczyna się o   godz. 10:00, 
sala 58
Obwinieni: Izabela Witowska
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21 sierpnia 2018 r.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia V Wydział Karny, ul. Podwale 30, Wrocław:
• 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 i V W 699/18, rozprawa rozpoczyna się o   
godz. 10:00, sala 274
Obwinieni: Dagmara Drozd, Patryk Iwanicki, Bartosz Gawroński, Włodzimierz Komisarczyk, Anna, Marta, Jacek Zabokrzycki i Małgorzata Farynowska 
Obrońcy: adw. Miłosz Śliwiński

Hajnówka:

3 lipca 2018 r.
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Wydziały Zamiejscowe w Hajnówce, ul. Warszawska 87:
• Za to, że 24 lutego 2018 r. na ul. Księdza Antoniego Dziewiatowskiego w Hajnówce usiłowała przeszkodzić w przebiegu niezakazanego zgromadzenia „III 
Hajnowski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych" zorganizowanego przez środowiska narodowe tj. o czyn z art. 52 § 2 pkt. 1 kw., sprawa VII W 479/18, rozprawa 
rozpoczyna się o  godz. 11:40, sala III
Obwiniona: Anna
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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, Prawa Prasowego oraz Prawa Łowieckiego. Podajemy treść przepisów pojawiających się w treści Raportu.

Kodeks Wykroczeń

Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu:

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),
3) wzbrania się opuścić miejsce zgromadzenia po jego rozwiązaniu
– podlega karze grzywny.
§ 4. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

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,
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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.

Kodeks Karny

Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej:

Art. 135
§ 1. Kto dopuszcza się czynnej napaści na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
§ 2. Kto publicznie znieważa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

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.
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