RAPORT ObyPomoc
grudzień 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

Kodeks Wykroczeń
- 2 przesłuchania na policji

Kodeks Karny
- 1 dochodzenie – art. 190a § 2 kk

Prawo Prasowe
- 7 aktów oskarżenia - art. 44 ust. 1
SPRAWY SĄDOWE – Kodeks Wykroczeń
Wyroki nakazowe - 2 wyroki nakazowe obejmujące 2 osoby:
za protesty w obronie niezależności sądów - 2 wyroki, 2 osoby
Umorzenia/uniewinnienia/odmowa wszczęcia postępowania I instancja - 5 spraw obejmujących 59 osób:
za kontrmiesięcznice - 1 wyrok, 1 osoba
za protesty pod Sejmem RP – 2 sprawy, 9 osób
za protesty w obronie niezależności sądów – 1 sprawa, 44 osoby
za odmowę podania danych osobowych – 1 sprawa, 1 osoba
za protesty przeciwko skrajnej prawicy – 3 sprawy, 4 osoby
za działalność uliczną – 3 sprawy, 6 osób
Uznanie za winnego – 1 sprawa obejmująca 2 osoby:
za protesty przeciwko skrajnej prawicy – uznanie za winnego, odstąpienie od ukarania
Wyroki prawomocne – 2 wyroki obejmujące 8 osób:
za kontrmiesięcznice - 1 wyrok, 7 osób
za protesty pod Sejmem RP – 1 wyrok, 1 osoba
SPRAWY SĄDOWE - Kodeks Karny
Skazanie wyrokiem zaocznym przez sąd I instancji – 1 sprawa obejmująca 1 osobę:
za protesty w obronie niezależności sądów – znieważenie funkcjonariusza policji, art. 222 § 1 kk
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Postępowania prowadzone na podstawie Kodeksu Wykroczeń
Wydarzenie
PROTESTY W OBRONIE
NIEZALEŻNOŚCI SĄDÓW
DZIAŁALNOŚĆ ULICZNA:
ROZLEPIANIE ULOTEK,
MALOWANIE NAPISÓW,
AKCJE ULOTKOWE ITP.
INNE WYDARZENIA

Przepis prawa
Wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i porządkowi w
komunikacji:
art. 97
Wykroczenia przeciwko
porządkowi i spokojowi
publicznemu:
art. 63a § 1
Wykroczenia przeciwko
porządkowi i spokojowi
publicznemu:
art. 51 § 1

Opis
•

•

•

grudzień 2017 r., Warszawa – protestujący
w obronie niezależności sądów przeszedł w
niedozwolonym miejscu przez ul.
Górnośląską
Przemyśl – powieszenie koszulki z napisem
„Konstytucja” na pomniku Szwejka na
przemyskim rynku
10 listopada 2018 r., Warszawa – protest w
związku z odsłonięciem pomnika Lecha
Kaczyńskiego, zgromadzenie było zgłoszone
i niezakazane

Przesłuchania

Wyroki nakazowe

[brak danych]

1 obwiniony XI W 1994/18
1 obwiniony XI W 3285/18

1 Przemyśl

1 Warszawa

[brak danych]

[brak danych]

Postępowania prowadzone na podstawie Kodeksu Karnego
Wydarzenie
AKTYWNOŚĆ
INTERNETOWA

Przepis prawa
Przestępstwa przeciwko wolności:
art. 190a § 2

Opis
Prawicowa blogerka oskarżyła internautę o podszywanie się
pod jej tożsamość

Przesłuchania
Dochodzenia
1 Żagań

Postępowania prowadzone na podstawie Prawa Prasowego
Wydarzenie
PROTESTY POD
SEJMEM RP

Przepis prawa
art. 44 ust. 1

Opis
Utrudnianie pracy dziennikarzom TVP podczas protestów pod
Sejmem RP 16 grudnia 2016 r.
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Akty oskarżenia
7

Stan postępowań sądowych – Kodeks Wykroczeń
Kontrmiesięcznice
3 grudnia 2018 r. SSR Łukasz Biliński umorzył postępowanie wobec Marii, obwinionej o to, że 10 września 2017 r. na płocie odgradzającym
Krakowskie Przedmieście umieściła ulotkę zawierającą napis „ul. Ślepy Zaułek im. Jarosława K. Śródmieście Północ”, tj. o czyn z art. 63a § 1 kw.
(XI W 4672/17)
Protesty pod Sejmem RP
6 grudnia 2018 r. SSR Adam Grzejszczak umorzył postępowanie w związku z art. 90 kw prowadzone wobec 8 osób: Jacka, Bartłomieja, Mateusza,
Radosława, Krystiana, Jerzego, Damiana i Jana obwinionych o to, że w nocy 16/17 grudnia 2016 r. podczas protestów pod Sejmem RP utrudniali ruch
pojazdów. Do rozpatrzenia pozostaje zarzut o odmowę opuszczenia miejsca zgromadzania po jego rozwiązaniu tj. czyn z art. 52 § 3 pkt 3 kw. (XI W
1741/17)
7 grudnia 2018 r. SSR Adam Grzejszczak uniewinnił Wojciecha Kinasiewicza obwinionego o to, że w nocy 16/17 grudnia 2016 r. podczas protestów
pod Sejmem RP odmówił opuszczenia miejsca zgromadzenia po jego rozwiązaniu tj. czyn z art. 52 § 3 pkt 3 kw. (XI W 3652/17)
Protesty w obronie niezależności sądów
18 grudnia 2018 r. SSR Łukasz Biliński umorzył postępowanie wobec 44 osób: Jędrzeja, Andrzeja, Jakuba, Ryszarda, Ryszarda, Marty, Grzegorza,
Borysa Stankiewicza, Kamili, Zofii, Ines, Eweliny, Andrzeja, Elżbiety Podleśnej, Doroty, Jolanty Łukasiewicz, Kaliny de Nisau, Tomasza, Piotra,
Miłosza Kłosowicza, Jerzego Kuty, Marcina, Leokadii Jung, Marty Puczyńskiej, Marka, Anastazji, Przemysława, Marii, Tymoteusza, Anety
Miechowicz, Ewy, Arkadiusza, Pawła Kasprzaka, Jarosława, Pawła, Marka, Pawła, Piotra Stańczaka, Gabrieli, Alicji, Krystyny, Wojciecha, Ryszarda i
Marka obwinionych o to, że 7 grudnia 2017r. blokowali ruch na drodze publicznej podczas protestów w obronie niezależności sądów tj. o czyn z art.
90 kw. (XI W 1805/18)
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Odmowa podania danych
4 grudnia 2018 r. SSR Ewa Soczyńska-Baran uniewinniła Wojciecha Kinasiewicza, obwinionego o to, że 22 sierpnia 2017 r. podczas pikiety
wsparcia pod komisariatem na ul. Rydygiera w Warszawie odmówił okazania dowodu tożsamości umundurowanemu funkcjonariuszowi policji, tj o
czyn z art. 65 § 2 kw. (XI W 1655/17)
Protesty przeciwko skrajnej prawicy
11 grudnia 2018 r. SSR Mariusz Zdrodowski uniewinnił Michała Wojcieszczuka i Agnieszkę Markowską obwinionych o 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. (VII W 498/18)
18 grudnia 2018 r. SSR Izabela Gabriel uznała Izę Witowską i Lidię za winne popełnienia wykroczenia, jednocześnie odstępując od wymierzenia
kary. Sprawa dotyczyła wydarzeń 11 listopada 2017 r. we Wrocławiu, kiedy to obwinone usiłowały przeszkodzić w przebiegu niezakazanego
zgromadzenia publicznego Marsz Wielkiej Polski Niepodległej tj, o czyn z art. 52 § 2 pkt 1 kw. (V W 696/18)
18 grudnia 2018 r. SSR Łukasz Malinowski uniewinnił Przemysława Dudę obwinionego 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 811/18)
27 grudnia 2018 r. SSR Grzegorz Krzysztofiuk uniewinnił Beatę obwinioną 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 539/18)
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Stan postępowań sądowych – Kodeks Karny
Protesty w obronie niezależności sądów
12 grudnia 2018 r. SSR Katarzyna Zaczek-Czech wydała wyrok nakazowy w sprawie wydarzeń 27 kwietnia 2018 r. Sebastian został oskarżony o to,
że podczas protestu przed pierwszym posiedzeniem nowej KRS naruszył nietykalność funkcjonariusza policji, tj o czyn z art. 222 § 1 kk. (III K
1042/18) i ukarany karą 3 miesięcy ograniczenia wolności poprzez wykonywanie prac społecznych.

Prawomocne wyroki i postanowienia - Kodeks Wykroczeń
Kontrmiesięcznice
5 grudnia 2018 r. SSO Monika Jankowska utrzymała w mocy postanowienie sądu I instancji (X Ka 1101/18). 17 lipca 2018 r. SSR Łukasz
Biliński umorzył postępowanie wobec 7 osób: Marka, Monikę Dąbrowską, Wojciecha Kinasiewicza, Pawła Wrabeca, Tadeusza Jakrzewskiego,
Michała i Pawła Kasprzaka, obwinionych o to, że 10 marca 2017 r. próbowali zablokować przejście marszu smoleńskiego, tj. o czyn z art. 52 §2 pkt 1
kw. (XI W 1258/17)
Protesty pod Sejmem RP
10 grudnia 2018 r. SSO Anna Bator-Ciesielska utrzymała w mocy postanowienie sądu I instancji (X Kz 1450/18). 19 paździenika 2018 r. SSR
Michał Kowalski umorzył postępowanie wobec Wojciecha Kinasiewicza, obwinionego o to, że 24 września 2017 r. przeskoczył przez barierki
odgradzające Sejm RP od ul. Wiejskiej, tj. o czyn z art. 51 § 1 kw. (XI W 322/18)
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Kalendarium nadchodzących rozpraw i posiedzeń: styczeń - luty 2019
Warszawa:
3 stycznia 2019 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, al. Solidarności 127:
•
Za wprowadzenie w błąd funkcjonariusza policji podczas legitymowania 10 czerwca 2017 r., tj o czyn z art. 65 § 1 pkt.1 kw, sprawa X Ka 1218/18,
posiedzenie odwoławcze w sprawie zażalenia oskarżyciela publicznego na postanowienie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w przedmiocie umorzenia postępowania (XI
W 2617/17) rozpoczyna się o godz. 9:30, sala 237 (korytarz J, piętro II).
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 odmowę opuszczenia miejsca zgromadzenia na ul. Górnośląskiej po jego rozwiązaniu w dniu 12 grudnia 2017 r., art. 52 § 2 pkt 3 kw, sprawa
XI W 1880/18, rozprawa rozpoczyna się o godz. 9:00, sala P22
Obwiniony: Bartosz
•
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
9 stycznia 2019 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, al. Solidarności 127:
•
Za blokowanie wjazdu do KRS i zakłócanie porządku publicznego 27 kwietnia 2018 r., tj. o czyn z art. 51 § 1 kw oraz za odmowę podania miejsca
zatrudnienia podczas przesłuchania, tj. o czyn z art. 65 § 1 kw, sprawa X Kz 1569/18, posiedzenie odwoławcze w sprawie zażalenia oskarżyciela publicznego na
postanowienie z dnia 24 października 2018 r. w przedmiocie umorzenia postępowania (III W 891/18) rozpoczyna się o godz. 10:00, sala 237 (korytarz J, piętro
II).
Obwiniony: Konrad Korzeniowski
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10 stycznia 2019 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, al. Solidarności 127:
•
Za przeszkadzanie w przebiegu niezakazanego zgromadzenia 10 czerwca 2017 r., tj. o czyn z art. 52 § 2 pkt 1 kw, sprawa X Kz 1280/18, posiedzenie
odwoławcze w sprawie zażalenia oskarżyciela publicznego na postanowienie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w przedmiocie umorzenia postępowania (XI W 4474/17)
rozpoczyna się o godz. 11:00, sala 237 (korytarz J, piętro II).
Obwiniona: Zofia
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
17 stycznia 2019 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 450
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
22 stycznia 2019 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 261
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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 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
25 stycznia 2019 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, wejście od ul. Żurawiej:
•
Za naruszenie nietykalności funkcjonariusza policji podczas wydarzeń na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie 10 czerwca 2017 r., sprawa bd, art. 222 §
1 kk, rozprawa rozpoczyna się o godz. 10:30, sala 358
Oskarżony: Władysław Frasyniuk
•
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 379
Obwinieni: Jerzy Kozłowski, Mateusz, Maria
31 stycznia 2019 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. 13:30,
sala 379.
Obwiniony: Adam Czerwoniec
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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14 lutego 2019 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, al. Solidarności 127:
•
Za udział w protestach pod Sejmem RP w nocy 16/17 grudnia 2016 r., tj. o czyn z art. 52 § 3 pkt 3 kw i inne, sprawa X Ka 1248/18, posiedzenie
odwoławcze w sprawie zażalenia oskarżyciela publicznego na wyrok uniewinniający z dnia 21 sierpnia 2018 r. (XI W 1997/17) rozpoczyna się o godz. 12:30,
sala 352 (korytarz H, piętro III).
Obwinieni: Mateusz, Arkadiusz, Piotr, Bartłomiej, Marcin, Jarosław, Karol, Jerzy Kozłowski, Jan, Rafał, Arek Szczurek, Kacper, Kamil
26 lutego 2019 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. 10:00, sala 361
Obwinieni: Anna, Dominika, Alicja, Łukasz, Danuta Zawadzka

Wrocław:
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

Hajnówka:
12 lutego 2019 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 usiłował 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 413/18, rozprawa
rozpoczyna się o godz. 13:30, sala I
Obwiniony: Andrzej, Leokadia Jung, Beata Geppert, Ewa Trojanowska, Dawid Winiarski, Wojtek Kinasiewicz, Jerzy Kozłowski, Marcin
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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.
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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Kodeks Karny
Przestępstwa przeciwko wolności:
Art. 190a
§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.
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.

Prawo Prasowe
Art. 44
Odpowiedzialność karna za utrudnienie lub tłumienie krytyki prasowej
1. Kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową
- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
2. Tej samej karze podlega, kto nadużywając swego stanowiska lub funkcji działa na szkodę innej osoby z powodu krytyki prasowej, opublikowanej w społecznie uzasadnionym
interesie.
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