
RAPORT ObyPomoc

listopad 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 informacje o postanowieniach czy wyrokach sądowych, które zapadły w danym miesiącu
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

SPRAWY SĄDOWE – Kodeks Wykroczeń

Wyroki nakazowe - 3 wyroki nakazowe obejmujące 24 osoby:
za kontrmiesięcznice - 2 wyroki, 2 osoby
za protesty przeciwko skrajnej prawicy - 1 wyrok, 22 osoby

Umorzenia/uniewinnienia/odmowa wszczęcia postępowania I instancja - 10 spraw obejmujących 58 osób:
za protesty pod Sejmem RP – 1 sprawa, 1 osoba
za protesty w obronie niezależności sądów – 2 sprawy, 12 osób
za odmowę podania danych osobowych – 1 sprawa, 3 osoby
za protesty przeciwko skrajnej prawicy – 3 sprawy, 26 osób
za działalność uliczną – 3 sprawy, 6 osób

Uznanie za winnego – 1 sprawa obejmująca 1 osobę:
 za działalność uliczną – uznanie za winnego, odstąpienie od ukarania
Wyroki prawomocne – 3 wyroki obejmujące 8 osób:

za kontrmiesięcznice - 1 wyrok, 1 osoba
za protesty w obronie niezależności sądów – 1 wyrok, 6 osób
za odmowę podania danych osobowych – 1 wyrok, 1 osoba

SPRAWY SĄDOWE - Kodeks Karny

Uniewinnienia przez sąd I instancji – 1 sprawa obejmująca 1 osobę:
 protesty przeciwko skrajnej prawicy – znieważenie funkcjonariusza policji, art. 226 § 1 kk
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Kodeks Wykroczeń
- 14 przesłuchań na policji, w tym 1 w charakterze świadka 
- 2 wnioski o ukaranie

Kodeks Karny
- 1 przesłuchanie w charakterze świadka – 193 kk
- 1 umorzenie dochodzenia przez prokuraturę – 222 § 1 kk



Postępowania prowadzone na podstawie Kodeksu Wykroczeń

Wydarzenie Przepis prawa Opis Przesłuchania

Wnioski o ukaranie

Wyroki nakazowe

KONTRMIESIĘCZNICE

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

• „trąbienie na wuwuzeli” w kierunku 
przemarszu uczestników miesięcznic

• odmowa udzielenia informacji o tożsamości 
umundurowanemu funkcjonariuszowi

[brak danych]
1 obwiniony     XI W 879/18
1 obwiniony     XI W 2502/18

PROTESTY PRZECIWKO
SKRAJNEJ PRAWICY

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

• 15 sierpnia 2017r./2018 r., Warszawa, 
blokada marszu zorganizowanego przez 
Młodzież Wszechpolską

9 przesłuchań 22 obwinionych XI W 568/18

PROTESTY W OBRONIE
NIEZALEŻNOŚCI SĄDÓW

Wykroczenia przeciwko 
porządkowi i spokojowi 
publicznemu:
art. 51 § 1

• lipiec 2018 r., Warszawa protest na ul. 
Nowogrodzkiej, pod siedzibą PiS, 
blokowanie wjazdu na parking 1 przesłuchanie

[brak danych]

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

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

• 10 sierpnia 2018 r., Kielce – umieszczenie 
plakatu z napisem „Uwolnić Olega Sencow” 
na terenie hali sportowej Politechniki 
Świętokrzyskiej

• sierpień 2018 r., Piotrków Trybunalski – pod
tablicą informacyjną na biurze poselskim PiS
umieszczono napis „PZPR”

2 przesłuchania
1 przesłuchanie w

charakterze świadka
1 wniosek o ukaranie 

[brak danych]

INNE WYDARZENIA

Wykroczenia przeciwko 
instytucjom państwowym, 
samorządowym i społecznym:
art. 65 § 2 
Wykroczenia przeciwko mieniu:
art. 127

• odmowa podania danych podczas 
legitymowania

• 17 stycznia 2018 r., Warszawa - wejście do 
radiowozu w proteście przeciwko 
zatrzymaniu przez policję jednego z 
uczestników manifestacji pod biurem PiS

1 przesłuchanie
1 wniosek o ukaranie [brak danych]
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Postępowania prowadzone na podstawie Kodeksu Karnego

Wydarzenie Przepis prawa Opis
Przesłuchania
Dochodzenia

PROTESTY W OBRONIE
NIEZALEŻNOŚCI SĄDÓW 

Przestępstwa przeciwko wolności: 
art. 193

18 lipca 2018 r.
Protest przeciwko zawłaszczaniu przestrzeni publicznej wokół 
parlamentu, która staje się niedostępna dla obywateli i 
obywatelek oraz w obronie niezależności sądów. Protestujący 
dostali się na parking przy Sejmie RP w bagażniku jednego z 
posłów lub zostali wprowadzeni przez posłów przez biuro 
przepustek. „Wiec na zakazanej ziemi” polegał na staniu na 
parkingu sejmowym i trzymaniu transparentu „Żądamy 
wykonania zaleceń KE”.

1 (w charakterze świadka)

Przestępstwa przeciwko działalności 
instytucji państwowych oraz 
samorządu terytorialnego:
art. 222 § 1

27 kwietnia 2018 r.
„przy wjeździe do Krajowej Rady Sądownictwa przy ul. 
Rakowieckiej 30 w Warszawie, naruszył nietykalność cielesną 
policjanta (…) uderzając go dwa razy w rękę”

19 listopada 2018 r. - postanowienie o 
umorzeniu dochodzenia
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Stan postępowań sądowych – Kodeks Wykroczeń

Protesty pod Sejmem RP

19 października 2018 r. SSR Michał Kowalski umorzył postępowanie wobec Wojciecha Kinasiewicza obwinionego o to, że 24 września 2017 r. 
zakłócił spokój i porządek publiczny przeskakując przez barierki okalające teren Sejmu RP, tj. o czyn z art. 51 § 1 kw. (XI W 322/18)

Protesty w obronie niezależności sądów

24 października 2018 r.  SSR Anna Kuzaj umorzyła postępowanie wobec Agnieszki obwinionej o to, że 21 lipca 2017 r. blokowała pas ruchu na
drodze publicznej uniemożliwiając ruch pojazdów tj. o czyn z art. 90 kw. (XI W 3879/17)

20 listopada 2018 r. SSR Łukasz Biliński umorzył postępowanie wobec 11 osób:  Konrada Korzeniowskiego, Jerzego Kuty, Maksymiliana Jackla,
Michała Szymanderskiego-Pastryka, Wojciecha Kinasiewicza, Franciszka, Tadeusza Jakrzewskiego, Santiago, Karoliny, Urszule Kitlasz i Magdaleny
obwinionych o to, że 8 grudnia 2017r.  blokowali ul. Górnośląską w Warszawie podczas protestów w obronie niezależności sądów tj. o czyn z art.
90 kw. (XI W 1655/18)

Odmowa podania danych

20 listopada 2018 r.  SSR Łukasz Biliński uniewinnił 3 osoby:  Tomasza, Michała i Oskara, obwinionych o to, że 10 sierpnia 2017 r. odmówili
okazania dowodu tożsamości umundurowanemu funkcjonariuszowi policji, tj o czyn z art. 65 § 2 kw. (XI W 3071/18)

Protesty przeciwko skrajnej prawicy

8 listopada 2018 r. SSR Łukasz Biliński umorzył postępowanie wobec 6 osób: Adama Czerwońca, Gabrieli Lazarek, Wojciechowi Kinasiewiczowi, 
Iwonie Wyszogrodzkiej, Klementynie Suchanow i Rafałowi Suszkowi obwinionych o to, że 11 listopada 2017 r. w Warszawie usiłowali przeszkodzić 
w przebiegu niezakazanego zgromadzenia publicznego poprzez prezentowanie transparentów o prowokacyjnych treściach m.in. „WARSZAWA 
ZHAŃBIONA” tj, o czyn z art. 52 § 2 pkt 1 kw. (XI W 2256/18)

5



15 listopada 2018 r. SSR Adam Pruszyński umorzył postępowanie wobec 14 osób: Kaliny de Nisau, Jana, Adama, Piotra, Jorge, Jakuba, Wadima, 
Grzegorza Łacha, Zuzanny, Aleksandry, Piotra Pytlakowskiego, Marcela, Rafała i Piotra obwinionych o to, że 29 kwietnia 2017 r. próbowali 
zablokować marsz ONR, tj. o czyn z art. 52 § 2 pkt 1 kw. (XI W 2060/17)

22 listopada 2018 r. SSR Katarzyna Anna Kruk uniewinniła 6 osób:  Piotra Stańczaka, Igora Isajewa, Joannę Gzyrę, Annę Wieczorek, Kingę 
Kamińską i Annę obwinionych o blokowanie trasy przemarszu niezakazanego zgromadzenia 1 marca 2018 r. na ul. Rakowieckiej w Warszawie, tj o 
czyn z art.  52 § 2 pkt 1 kw. (III W 533/18)

19 listopada 2018 r. została przyjęta apelacja wniesiona przez oskarżyciela publicznego. Apelacja dotyczy wyroku z dnia 4 października 2018 r., 
kiedy to SSR Łukasz Biliński uniewinnił 18 osób obwinionych o blokowanie marszu ONR 29 kwietnia 2017 r., tj. o czyn z art. 52 § 2 pkt 1 kw. (XI W 
2059/17)

Działalność uliczna

9  listopada  2018  r.  SSR  Katarzyna  Balcerzak-Danilewicz  uniewinniła 4  osoby:  Ewę  Borguńską,  Wojciecha  Kinasiewicza,  Michała
Szymanderskiego-Pastryka i Kajetana Wróblewskiego obwinione o to, że 21 listopada  2017 r. przy ul. Rakowieckiej 2a, przed siedzibą MSWiA
przewodniczyli zgromadzeniu bez wymaganego pozwolenia, tj. o czyn z  art 52 §2 pkt 2 kw. (III W 70/18)

15 listopada 2018 r.  SSR Łukasz Biliński uniewinnił Wojciecha Kinasiewicza obwinionego o to,  że 13 listopada 2017 r.  na zgromadzeniu pod
siedzibą Komendy Stołecznej Policji użył wyrobów pirotechnicznych, tj. o czyn z art. 52 §1 kw. (XI W 1112/18)

22 listopada 2018 r.  SSR Klaudia Miłek uniewinniła Iwonę Wyszogrodzką obwinioną o to,  że  29 października  2017 r.  przed  siedzibą  PiS w
Warszawie, napisała kredowym sprey'em „Krew na rękach”, tj o czyn z art. 63a § 1 kw. (V W 6034/17)

19 września 2018 r.  SSR Andrzej Krzyżowski uznał za winnego Leszka Pielin, jednocześnie odstąpił od wymierzenia kary i obciążył kosztami
sądowymi za to, że 23 marca 2018 r. w Gorzowie Wielkopolskim przewodniczył niezgłoszonemu zgromadzeniu, tj. za czyn z art. 52 §2 pkt 2 kw. (VII
W 452/18)
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Stan postępowań sądowych – Kodeks Karny

Protesty przeciwko skrajnej prawicy

22 listopada 2018 r. SSR Małgorzata Drewin uniewinniła Adama Czerwońca oskarżonego o znieważenie funkcjonariusza podczas zatrzymania 1 
sierpnia 2017 r. w trakcie kontrmanifestacji wobec marszu ONR, tj o czyn z art. 226 § 1 kk. (II K 715/17)

Prawomocne wyroki i postanowienia - Kodeks Wykroczeń

Kontrmiesięcznice

11 września 2018 r.  SSO Piotr Bojarczuk utrzymał w mocy postanowienie sądu I instancji (X Kz 1111/18) . 25 lipca 2018 r.  SSR Małgorzata
Drewin umorzyła postępowanie wobec Zbigniewa obwinionego o zakłócanie niezakazanej demonstracji 10 lipca 2017 r., tj o czyn z art. 52 §2 pkt 1
kw. (XI W 4168/17)

Protesty w obronie niezależności sądów

8 listopada 2018 r. SSO Mariusz Iwaszko utrzymał w mocy postanowienie sądu I instancji (X Kz 1051/18). 18 czerwca 2018 r. SSR Agnieszka
Modzelewska umorzyła postępowanie wobec 6 osób: Rafała,  Marka,  Marii,  Lecha,  Karoliny i  Ireny obwinionych o blokowanie drogi podczas
protestów w obronie niezależności sądów w lipcu 2017 r., tj o czyn z art. 90 kw. (XI W 3889/17)

Odmowa podania danych

16 października 2018 r. SSO Krzysztof Chmielewski utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji (X Ka 995/18). 21 czerwca 2018 r.  SSR Łukasz
Biliński uznał za „niewinnego” Wojciecha Kinasiewicza obwinionego o to, że 10 sierpnia 2017 r.  odmówił wylegitymowania się umundurowanemu
funkcjonariuszowi policji tj. o czyn z art. 65 § 2 kw. (XI W 4315/17)
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Kalendarium nadchodzących rozpraw i posiedzeń:  grudzień 2018 - luty 2019

Warszawa:

4 grudnia 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 III W 1655/17, art. 65 §2 kw., ogłoszenie wyroku o godz. 13:30, sala 1137
Obwiniony: Wojciech Kinasiewicz

5 grudnia 2018 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, al. Solidarności 127:
• Za próbę blokady marszu smoleńskiego 10 marca 2017 r., sprawa X Kz 1101/18, art. 52 § 2 kw, art. 52 § 4 kw, posiedzenie odwoławcze w sprawie zażalenia
oskarżyciela publicznego na wyrok sądu z dnia 19 lipca 2018 r. (XI W 1258/17) rozpoczyna się o godz. 9:00, sala 237 (korytarz J, piętro II).
Obwinieni:  Marek, Monika Dąbrowska, Wojciech Kinasiewicz, Paweł Wrabec, Tadeusz Jakrzewski, Michał, Paweł Kasprzak
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, wejście od ul. Żurawiej:
• Za blokowanie trasy przemarszu niezakazanego zgromadzenia 15 sierpnia 2017 r. na ul. Nowy Świat w Warszawie, sprawa XI W 4009/18 i XI W 717/18, 
art.  52 § 2 pkt 1 kw, rozprawa rozpoczyna się o godz. 9:30, sala 242
Obwinieni: Janusz, Jan, Adam, Jan, Iwona Wyszogrodzka, Konrad Korzeniowski, Piotr, Anna Prus, Ewa, Magdalena, Krzysztof, Marek, Kazimiera, Małgorzata, 
Ryszard, Jakub, Sławomir, Jakub, Jan, Ewa Borguńska, Jolanta, Joanna, Michał, Leszek, Grzegorz Łach, Tomasz, Przemysław Duda, Krystyna, Krystyna, Irena, 
Karolina, Maciej, Aneta, Barbara Pomorska, Maciej, Beata Geppert, Jakub, Marcin, Piotr Pytlakowski, Witold, Maria, Karolina

6 grudnia 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 1741/17, art. 52 § 3 pkt 3 
kw i inne, rozprawa rozpoczyna się o godz. 9:30, sala 379
Obwinieni: Jacek, Bartłomiej, Mateusz, Radosław, Krystian, Jerzy, Damian, Jan

7 grudnia 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. 9:00, sala 358
Obwiniony: Wojciech Kinasiewicz
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10 grudnia 2018 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, al. Solidarności 127:
• Za to, że 24 września 2017 r. zakłócił spokój i porządek publiczny przeskakując przez barierki okalające teren Sejmu RP, tj. o czyn z art. 51 § 1 kw., sprawa
X Kz 1450/18  posiedzenie odwoławcze w sprawie zażalenia oskarżyciela publicznego na postanowienie sądu z dnia 19 października 2018 r. (XI W 322/18)
rozpoczyna się o godz. 10:00, sala 237 (korytarz J, piętro II).
Obwiniony: Wojciech Kinasiewicz

11 grudnia 2018 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza, ul. Kocjana 3:
• Za zakłócanie spokoju i spoczynku nocnego poprzez głośne odtwarzanie muzyki w samochodzie (art. 51 § 1 kw) oraz za złamanie przepisów o prawie
drogowym poprzez zatrzymanie samochodu zbyt blisko przejścia dla pieszych (art. 97 kw). Wydarzenia miały miejsce 23 lipca 2017 r. na ul.  Mickiewicza w
Warszawie, sprawa IV W 159/18, rozprawa rozpoczyna się o godz. 13:30, sala 1159
Obwiniony: Krzysztof

13 grudnia 2018 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, wejście od ul. Żurawiej:
• Za zakłócanie niezakazanej demonstracji 10 maja 2017 r., tj o czyn z art. 52 §2 pkt.1 kw, sprawa XI W 2260/17, rozprawa rozpoczyna się o  godz. 9:00, sala
382.
Obwiniony: Adam Czerwoniec

14 grudnia 2018 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, wejście od ul. Żurawiej:
• Za to, że blokowali drogę publiczną w trakcie protestów w obronie niezależności sądów w lipcu 2017 r., sprawa XI W 3409/17, art. 90 kw, rozprawa 
rozpoczyna się o godz. 9:00, sala 379
Obwiniona: Danuta Zawadzka
• Za blokowanie trasy przemarszu niezakazanego zgromadzenia 15 sierpnia 2017 r. na ul. Nowy Świat w Warszawie, sprawa XI W 4009/18 i XI W 717/18, 
art.  52 § 2 pkt 1 kw, rozprawa rozpoczyna się o godz. 9:30, sala 361
Obwinieni: Janusz, Jan, Adam, Jan, Iwona Wyszogrodzka, Konrad Korzeniowski, Piotr, Anna Prus, Ewa, Magdalena, Krzysztof, Marek, Kazimiera, Małgorzata, 
Ryszard, Jakub, Sławomir, Jakub, Jan, Ewa Borguńska, Jolanta, Joanna, Michał, Leszek, Grzegorz Łach, Tomasz, Przemysław Duda, Krystyna, Krystyna, Irena, 
Karolina, Maciej, Aneta, Barbara Pomorska, Maciej, Beata Geppert, Jakub, Marcin, Piotr Pytlakowski, Witold, Maria, Karolina
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18 grudnia 2018 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, wejście od ul. Żurawiej:
• Za to, że blokowali drogę publiczną w trakcie protestów w obronie niezależności sądów w grudniu 2017 r., sprawa XI W 1805/18, art. 90 kw, posiedzenie w 
przedmiocie umorzenia postępowania rozpoczyna się o godz. 9:30, sala 361
Obwinieni: Jędrzej, Andrzej, Jakub, Ryszard, Ryszard, Marta, Grzegorz, Borys Stankiewicz, Kamila, Zofia, Ines, Ewelina, Andrzej,  Elżbieta Podleśna, Dorota, 
Jolanta Łukasiewicz, Kalina de Nisau, Tomasz, Piotr, Miłosz Kłosowicz, Jerzy Kuta, Marcin, Leokadia Jung, Marta Puczyńska, Marek, Anastazja, Przemysław, 
Maria, Tymoteusz, Aneta Miechowicz, Ewa, Arkadiusz, Paweł Kasprzak, Jarosław, Paweł, Marek, Paweł, Piotr Stańczak, Gabriela, Alicja, Krystyna, Wojciech, 
Ryszard, Marek

19 grudnia 2018 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, wejście od ul. Żurawiej:
• Za blokowanie trasy przemarszu niezakazanego zgromadzenia 15 sierpnia 2017 r. na ul. Nowy Świat w Warszawie, sprawa XI W 4009/18 i XI W 717/18, 
art.  52 § 2 pkt 1 kw, rozprawa rozpoczyna się o godz. 9:30, sala 242
Obwinieni: Janusz, Jan, Adam, Jan, Iwona Wyszogrodzka, Konrad Korzeniowski, Piotr, Anna Prus, Ewa, Magdalena, Krzysztof, Marek, Kazimiera, Małgorzata, 
Ryszard, Jakub, Sławomir, Jakub, Jan, Ewa Borguńska, Jolanta, Joanna, Michał, Leszek, Grzegorz Łach, Tomasz, Przemysław Duda, Krystyna, Krystyna, Irena, 
Karolina, Maciej, Aneta, Barbara Pomorska, Maciej, Beata Geppert, Jakub, Marcin, Piotr Pytlakowski, Witold, Maria, Karolina
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 539/18, art.  52 § 2 pkt 1 kw,
rozprawa rozpoczyna się o godz. 10:00, sala 4
Obwiniona: Beata
• Za blokowanie trasy przemarszu niezakazanego zgromadzenia 1 marca 2018 r. na ul. Rakowieckiej w Warszawie, sprawa III W 811/18, art.  52 § 2 pkt 1 kw,
rozprawa rozpoczyna się o godz. 10:30, sala 303
Obwiniony: Przemysław Duda

8 stycznia 2019 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 802/18, art.  52 § 2 pkt 1 kw,
rozprawa rozpoczyna się o godz. 8:30, sala 303
Obwinieni: Leokadia Jung, Lucyna Łukian, Wojciech Kinasiewicz
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, wejście od ul. Żurawiej:
• Za to, że 10 stycznia 2018 r. w drodze na pl. Zamkowy nie korzystały z chodnika i przejścia dla pieszych, sprawa XI W 1274/18, art. 97 kw, rozprawa 
rozpoczyna się o godz. 14:20, sala P22
Obwinione: Małgorzata Farynowska, Zuzanna Radzka
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14 stycznia 2019 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 534/18, art.  52 § 2 pkt 1 kw,
rozprawa rozpoczyna się o godz. 8:40, sala 303
Obwiniony: Dawid Winiarski
Obrońca: adw. Jarosław Kaczyński

16 stycznia 2019 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. 9:00, sala 524
Obwinieni: Adam Różycki, Borys Stankiewicz

22 stycznia 2019 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, ul. Ogrodowa 51a:
• Za blokowanie wjazdu do siedziby KRS 27 kwietnia 2018 r., sprawa III W 890/18, art.  51 § 1 kw, rozprawa rozpoczyna się o godz. 14:30, sala 524
Obwinieni: Michał Szymanderski-Pastryk, Tomek Szymanderski-Pastryk

4 lutego 2019 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.
Obrońca: adw. Kazimierz Pawelec 

6 lutego 2019 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 303
Obwinieni: Kalina de Nisau, Adam Czerwoniec, Krystyna Zdziechowska, Tomasz Sikora, Mikołaj
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Wrocław:

4 grudnia 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
Obwinione: Izabela Witowska, Lidia

14 grudnia 2018 r.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia V Wydział Karny, ul. Podwale 30, Wrocław:
• Za to, że 11 listopada 2017 r., że stojąc wspólnie z innymi osobami na jezdni i blokując trasę przemarszu przeszkodzili w przebiegu niezakazanego 
zgromadzenia, tj. za czyn z art. 52 § 2 pkt. 1 kw., sprawa VII W 480/18 i V W 697/18 , rozprawa rozpoczyna się o godz. 13:00, sala 58
Obwinieni: Miłosz Kłosowicz, Ewa Trojanowska

17 grudnia 2018 r.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, ul. Świebodzka 5, Wrocław:
• Za to, że 10 stycznia 2018 r. w drodze na pl. Zamkowy nie korzystała z chodnika i przejścia dla pieszych, sprawa XI W 1274/18, art. 97 kw, posiedzenie w 
przedmiocie przesłuchania świadka w drodze pomocy sądowej rozpoczyna się o godz. 12:45, sala 8
Obwiniona: Małgorzata Farynowska

18 grudnia 2018 r.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia V Wydział Karny, ul. Podwale 30, Wrocław:
• Za to, że 12 sierpnia 2017 r. używając megafonu zakłócili przebieg legalnego zgromadzenia publicznego fundacji PRO PRAWO DO ŻYCIA, tj. za czyn z 
art. 52 § 2 pkt. 1 kw., sprawa V W 171/18, rozprawa rozpoczyna się o godz. 8:30, sala 243
Obwinieni: Ewa Trojanowska, Marta Lempart, Marcin

10 stycznia 2019 r.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, ul. Świebodzka 5, Wrocław:
• Za umieszczenie na chodniku przed komisariatem policji na ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu napisu „Policja czy PiSlicja?”, tj. za czyn z art. 63a § 1 kw, 
sprawa II W 544/18, rozprawa rozpoczyna się o godz. 10:30, sala 8 
Obwiniony: Paweł Wrabec
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Hajnówka:

11 grudnia 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 usiłowali 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. Oraz odmówili wylegitymowania 
się funkcjonariuszowi policji, tj. o czyn z art. 65 § 2 , sprawa VII W 498/18, rozprawa rozpoczyna się o  godz. 13:30, sala I
Obwinieni: Michał Wojcieszczuk, Agnieszka Markowska

Kielce:

8 stycznia 2019 r.
Sąd Rejonowy w Kielcach, ul. Warszawska 44
• Za to, że 10 sierpnia 2018 r. umieściła plakat z napisem „Uwolnić Olega Sencow” na terenie hali sportowej Politechniki Świętokrzyskiej tj. o czyn z art. 63a,
sprawa IX W 1469/18, rozprawa rozpoczyna się o  godz. 14:00, sala 7
Obwinione: Ewa, Małgorzata Marenin
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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. 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,
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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. 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.

Wykroczenia przeciwko mieniu:

Art. 127
§ 1. Kto samowolnie używa cudzej rzeczy ruchomej, podlega karze grzywny albo nagany. 

§ 2. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego. 
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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.

Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego  :

Art. 222 

§ 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, 
a nawet odstąpić od jej wymierzenia. 

Znieważenie funkcjonariusza publicznego:

Art. 226 

§ 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 2. Przepis art. 222 § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 3. Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
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