
RAPORT ObyPomoc

styczeń 2019

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
- 5 przesłuchań na policji (Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Starogard Gdański)

Kodeks Karny
- 5 przesłuchań w charakterze świadka – 4 w Warszawie (art. 193 kk), 1 w Siemiatyczach (art. 257 kk)

SPRAWY SĄDOWE – Kodeks Wykroczeń

Wyroki nakazowe - 4 wyroki nakazowe obejmujące 10 osób:
za kontrmiesięcznice - 1 wyrok, 2 osoby
za protesty w obronie niezależności sądów - 2 wyroki, 7 osób
za działalność uliczną – 1 wyrok, 1 osoba

Umorzenia/uniewinnienia/odmowa wszczęcia postępowania I instancja - 3 sprawy obejmujących 5 osób:
za protesty w obronie niezależności sądów – 1 sprawa, 1 osoba
za działalność uliczną – 2 sprawy, 4 osoby

Uznanie za winnego – 2 sprawy obejmujące 3 osoby:
 za kontrmiesięcznice – 1 osoba – kara grzywny

za protesty przeciwko skrajnej prawicy – 1 sprawa, 2 osoby uznane za winne, odstąpienie od ukarania
Skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia w sądzie I instancji:

za kontrmiesięcznice – 1 postanowienie, 1 osoba
Wyroki prawomocne – 3 wyroki obejmujące 6 osób:

za protesty w obronie niezależności sądów - 1 wyrok, 1 osoba
za odmowę podania danych – 1 wyrok, 1 osoba
za działalność uliczną – 1 wyrok, 4 osoby
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Postępowania prowadzone na podstawie Kodeksu Wykroczeń

Wydarzenie Przepis prawa Opis Przesłuchania Wyroki nakazowe

KONTRMIESIĘCZNICE

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

• 10 maja 2017 r., Warszawa – blokowanie 
trasy przemarszu zgromadzenia publicznego 
„mającego na celu oddanie hołdu ofiarom 
katastrofy w Smoleńsku”

[brak danych] 2 obwinionych XI W 4673/17

PROTESTY PRZECIWKO
SKRAJNEJ PRAWICY

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

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

1 [brak danych]

PROTESTY W OBRONIE
NIEZALEŻNOŚCI SĄDÓW

Wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi w 
komunikacji:
art. 90
Wykroczenia przeciwko 
porządkowi i spokojowi 
publicznemu:
art. 51 § 1

• grudzień 2017 r., Warszawa – protestujący 
tamowali i utrudniali ruch na ul. 
Górnośląskiej

• 20 lipca 2017 r., Warszawa – przejście przez
barierki oraz wejście na teren Sejmu RP [brak danych]

5 obwinionych XI W 1665/18
2 obwinionych XI W 3415/18

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

Wykroczenia przeciwko 
porządkowi i spokojowi 
publicznemu:
art. 52 § 2 pkt 1
Wykroczenia przeciwko 
porządkowi i spokojowi 
publicznemu:
art. 63a § 1

• 31 sierpnia 2018 r., Gdańsk - z okazji 
rocznicy podpisania Porozumień 
Sierpniowych podczas składania kwiatów 
przez prezydenta Dudę i premiera 
Morawieckiego, grupa obywateli (KOD, 
Obywatele RP i in.) protestowała pod bramą 
Stoczni Gdańskiej oraz na balkonie ECS

• 29 lipca 2018 r., Osięciny - „na budynku 
Spółdzielni Jutrzenka, w miejscu publicznym
(…) umieścił kartki formatu A4 z napisem 
PZPR, bez zgody zarządzającego powyższym
budynkiem.”

4 1 obwiniony II W 295/18
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Postępowania prowadzone na podstawie Kodeksu Karnego

Wydarzenie Przepis prawa Opis
Przesłuchania
Dochodzenia

PROTESTY POD SEJMEM RP
Przestępstwa przeciwko wolności: 
art. 193

11 i 12 kwietnia 2018 r., Warszawa, blokada biura przepustek 
w Sejmie RP, protest przeciwko zakazom wstępu na 
posiedzenia sejmowe i sejmowych komisji

4 w charakterze świadka

DZIAŁALNOŚĆ ULICZNA
Przestępstwa przeciwko porządkowi 
publicznemu: 
art. 257

Siemiatycze, akcja „STOP pedofilii w kościele” polegająca na 
wieszaniu dziecięcych bucików na płotach kościołów 1 w charakterze świadka

Stan postępowań sądowych – Kodeks Wykroczeń

Kontrmiesięcznice

10 stycznia 2019 r. SSO Grzegorz Miśkiewicz skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia w sądzie I instancji (X Kz 1280/18).  30 sierpnia
2018  r.  zostało  umorzone  postępowanie  wobec  Zofii,  obwinionej  o  to,  że  10  czerwca  2017  r.  zakłócała  przebieg  zgromadzenia  cyklicznego
upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej , tj. o czyn z art. 52 § 2 pkt 1 kw. (XI W 4474/17)

31  stycznia  2019  r.  SSR Adam Grzejszczak  uznał  za  winnego  Adama  Czerwońca  obwinionego  o  to,  że  10  maja  2017  r.  zakłócał  przebieg
zgromadzenia cyklicznego upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej, tj. o czyn z art. 52 § 2 pkt 1 kw oraz zasądził karę grzywny w wysokości
400 pln.  (XI W 2260/17)

Protesty przeciwko skrajnej prawicy

22 stycznia 2019 r. SSR Agnieszka Jaźwińska uznała Adama Różyckiego i Borysa Stankiewicza za winnych popełnienia wykroczenia, jednocześnie
odstępując od wymierzenia kary, a kosztami sądowymi obarczając Skarb Państwa. Sprawa dotyczyła wydarzeń 1 marca 2018 r. w Warszawie na ul. 
Rakowieckiej, kiedy to obwinieni usiłowali zablokować trasę przemarszu niezakazanego zgromadzenia ku czci Żołnierzy Wyklętych tj, o czyn z art. 52
§ 2 pkt 1 kw. (III W 621/18)
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Protesty w obronie niezależności sądów

24 stycznia 2019 r.  SSR Katarzyna Anna Kruk uniewinniła  Ignacego obwinionego o to, że 27 kwietnia 2018r.  „położył  się w poprzek drogi
dojazdowej do KRS a następnie szarpiąc się próbował wyrwać się funkcjonariuszom Policji i usiłował położyć się na chodniku, czym zakłócił spokój i
porządek publiczny” tj. o czyn z art. 51 § 1 kw. (III W 961/18)

Działalność uliczna

8 stycznia 2019 r.  SSR Tomasz Piechota uniewinnił 3 osoby od zarzucanego im czynu. Małgorzata Marenin, Ewa i Elżbieta, zostały obwinione o to,
że 10 sierpnia 2018 r. umieściły plakat z napisem „Uwolnić Olega Sencow” na terenie hali sportowej Politechniki Świętokrzyskiej tj. o czyn z art. 63a
kw. (IX W 1469/18)

28 stycznia 2019 r.  SSR Agnieszka Tworzydło odmówiła wszczęcia postępowania wobec Anny, obwinionej o to, że 8 sierpnia 2018 r. umieściła
koszulkę z napisem „KONSTYTUCJA” na figurze Szwejka znajdującej się na przemyskim rynku, tj. o czyn z art. 63a kw. (II W 73/19)

Prawomocne wyroki i postanowienia - Kodeks Wykroczeń

Protesty w obronie niezależności sądów

9 stycznia 2019 r.  SSO Krzysztof Chmielewski utrzymał w mocy postanowienie sądu I instancji (X Kz 1569/18). 24 października 2018 r.  SSR
Łukasz Malinowski umorzył sprawę Konrada Korzeniowskiego  obwinionego o to, że 27 kwietnia 2018 r. blokował wjazd do siedziby Krajowej
Rady Sądownictwa czym zakłócił  porządek publiczny,  tj.  o czyn z art.  51 § 1 kw oraz o to,  że odmówił podania miejsca zatrudnienia podczas
przesłuchania, tj. o czyn z art. 65 § 1 kw. (III W 891/18)
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Odmowa podania danych

3 stycznia 2019 r.  SSO Piotr Bojarczuk utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji (X Ka 1218/18). 30 sierpnia 2018 r.  SSR Łukasz Biliński
uniewinnił Władysława Frasyniuka  obwinionego o to,  że 10 czerwca 2017 r.  podczas legitymowania wprowadził  w błąd funkcjonariusza policji
mówiąc, że nazywa się Jan Józef Grzyb, tj. o czyn z art. 65 § 1 pkt 1 kw. (XI W 2617/18)

Działalność uliczna

6 grudnia 2018 r. uprawomocnił się wyrok sądu I instancji. 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)
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Kalendarium nadchodzących rozpraw i posiedzeń: luty - marzec 2019

Warszawa:

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

12 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 534/18, art.  52 § 2 pkt 1 kw,
rozprawa rozpoczyna się o godz. 8:40, sala 524
Obwiniony: Dawid Winiarski
Obrońca: adw. Jarosław Kaczyński

14 lutego 2019 r. 
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, wejście od ul. Żurawiej:
• Za to, że 10 stycznia 2018 r. w drodze na pl. Zamkowy blokowała ruch uliczny, sprawa XI W 1405/18, art. 90 kw, rozprawa rozpoczyna się o godz. 9:00, 
sala P21
Obwiniona: Zofia
• 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. 10:30, sala P21
Obwinione: Małgorzata Farynowska, Zuzanna Radzka
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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

21 lutego 2019 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, ul. Ogrodowa 51a:
• Za blokowanie wjazdu do KRS 27 kwietnia 2018 r., sprawa III W 953/18, art.  90 kw, rozprawa rozpoczyna się o godz. 13:00, sala 303
Obwinieni: Borys Stankiewicz, Anna Wieczorek
Obrońca: adw. Radosław Baszuk

25 lutego 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. 13:00, sala 303
Obwinieni: Michał Szymanderski-Pastryk, Tomek Szymanderski-Pastryk

26 lutego 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
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
• 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 
• Za naruszenie nietykalności funkcjonariusza policji podczas wydarzeń na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie 10 czerwca 2017 r., sprawa V K 387/18, 
art. 222 § 1 kk, rozprawa rozpoczyna się o godz. 10:30, sala 379
Oskarżony: Władysław Frasyniuk
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Sąd Okręgowy w Warszawie, al. Solidarności 127:
• Za posiadanie wyrobów pirotechnicznych w trakcie zgromadzenia publicznego 13 listopada 2017 r., tj. o czyn z art.  52 § 1  kw, sprawa  X Ka 55/19,
posiedzenie odwoławcze w sprawie zażalenia oskarżyciela publicznego na wyrok uniewinniający z dnia 15 listopada 2018 r. (XI W 1112/18) rozpoczyna się o
godz. 13:00, sala 352 (korytarz H, piętro III).
Obwinieni:  Wojciech Kinasiewicz

5 marca 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, ogłoszenie wyroku 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

7 marca 2019 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, wejście od ul. Żurawiej:
• Za to, że usiłowała przeszkodzić w przebiegu niezakazanego zgromadzenia cyklicznego na ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie, 10 lipca 2017 r., tj. o
czyn z art. 52 § 2 pkt 1 kw oraz o to, że wbrew obowiązkowi nie udzieliła informacji o tożsamości umundurowanemu funkcjonariuszowi policji, tj. o czyn z art. 65 §
2 kw, sprawa XI W 879/18, rozprawa rozpoczyna się o godz. 11:45, sala 448
Obwinieni: Bożena

8 marca 2019 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, wejście od ul. Żurawiej:
• Za to, że nie podporządkowali się poleceniom przewodniczącego zgromadzenia cyklicznego oraz przeszkodzili w jego przebiegu zgromadzenia cyklicznego 
na ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie, 10 czerwca 2017 r., tj. o czyn z art. 52 § 3 pkt 2 kw oraz 52 § 2 pkt 1 kw, sprawa XI W 2742/17, rozprawa 
rozpoczyna się o godz. 11:00, sala 448
Obwinieni: Paweł Drozd, Ryszard, Grzegorz, Michał Archacki, Angelika
• Za to, że blokowali drogę publiczną w trakcie protestów w obronie niezależności sądów w lipcu 2017 r., sprawa XI W 3408/17, art. 90 kw, rozprawa 
rozpoczyna się o godz. 13:30, sala 448
Obwinieni: Monika Rosłońska, Klementyna, Tomasz
• Za próbę blokady marszu ONR 29 kwietnia 2017, sprawa XI W 2200/17, art. 52 § 2 pkt 1 kw, rozprawa rozpoczyna się o godz. 13:30, sala 379
Obwinieni: Jerzy Kozłowski, Mateusz, Maria
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19 marca 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. 11:00, sala 524
Obwinieni: Leokadia Jung, Lucyna Łukian, Wojciech Kinasiewicz

20 marca 2019 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, ul. Ogrodowa 51a:
• Za blokowanie wjazdu do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa 28 sierpnia 2018 r., sprawa III W 1718/18, art.  90 kw, posiedzenie w przedmiocie 
umorzenia postępowania rozpoczyna się o godz. 9:45, sala 524
Obwinieni: Ignacy, Jakub, Jerzy Kuta, Krzysztof, Wojciech Kinasiewicz, Wojciech, Ewa Błaszczyk, Jagna, Joanna

Wrocław:

28 lutego 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. 11:20, sala 8 
Obwiniony: Paweł Wrabec

5 marca 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 V W 171/18 , rozprawa rozpoczyna się o godz. 9:30, sala 274
Obwinieni: Miłosz Kłosowicz, Ewa Trojanowska
• 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 174/18 , rozprawa rozpoczyna się o godz. 12:00, sala 274
Obwinieni: Ewa Trojanowska, Marcin i Marta Lempart
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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

Radom:

8 lutego 2019 r.
Sąd Rejonowy w Radomiu, ul. Warszawska 1
• Za to, że 24 czerwca 2017 r. podczas obchodów Rocznicy Radomskiego Czerwca'76 jeden z uczestników pokojowego zgromadzenia został zaatakowany
przez kilku mężczyzn z Młodzieży Wszechpolskiej, a następnie został mu postawiony kuriozalny zarzut udziału w bójce, tj. przestępstwa z art. 158 § 1 kk,  sprawa II
K 2050/18, rozprawa rozpoczyna się o  godz. 9:00, sala XVI
Oskarżony: Andrzej
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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,
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.

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 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 porządkowi publicznemu:

Art. 257 
Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub
z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
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