
RAPORT ObyPomoc

11 kwietnia 2017 - 30 kwietnia 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 wykroczeń (cz. I, str. 9), kodeksu karnego (cz. II, str. 39), prawa prasowego oraz prawa łowieckiego czy ustawy o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (cz. III-V, str. 44). 

W  raporcie  oprócz  informacji  ogólnych,  znajduje  się  również  zestawienie  wyroków  nakazowych,  spraw  sądowych,  zakończonych  zarówno
nieprawomocnym jak i prawomocnym wyrokiem. W kalendarium (str.  45) można znaleźć terminy nadchodzących rozpraw i  posiedzeń sądowych.
Kończący raport aneks (str. 49) 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

Do zespołu ObyPomoc dotarły informacje o  658 osobach, które przynajmniej raz zetknęły się z organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości
w związku z udziałem w pokojowych protestach.

SPRAWY NA ETAPIE DOCHODZENIA – przesłuchania, dochodzenia prokuratorskie

Kodeks Wykroczeń (szczegółowe informacje w Tabeli 1.)

- 661 przesłuchań na policji 

Kodeks Karny (Tabela 3.)

- 86 sprawy dochodzeniowe (przesłuchania na policji lub w
prokuraturze), w tym 62 osoby przesłuchane w charakterze świadka 

- 1 umorzenie dochodzenia przez prokuraturę

Prawo Łowieckie (Tabela 5.)

- 1 osoba przesłuchana w charakterze podejrzanego 

Prawo Prasowe (Tabela 6.)

- 1 osoba przesłuchana w charakterze podejrzanego

- 7 aktów oskarżenia

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Tabela 7.)

- 1 przesłuchanie na policji
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SPRAWY SĄDOWE – KODEKS WYKROCZEŃ Szczegółowe informacje Tabela 2.

Do końca kwietnia 2019 r. ObyPomoc zarejestrowała  198 postępowań sądowych prowadzonych w oparciu o przepisy kodeksu wykroczeń. Są to
zarówno wyroki nakazowe, jak i sprawy sądowe prowadzone na zasadach ogólnych. Część postępowań jeszcze się nie zakończyła.

Po zebraniu i ocenie materiałów dowodowych policja wysyła je do sądu I instancji wraz z wnioskiem o ukaranie osoby podejrzanej o popełnienie
wykroczenia.  Gdy sąd uzna,  że  wina podejrzanego nie  budzi  wątpliwości,  to  na jednoosobowym posiedzeniu  niejawnym wydaje  tzw.  wyrok
nakazowy. 
Obwiniony może zaakceptować wyrok, zapłacić zasądzoną grzywnę albo skorzystać z prawa do złożenia w ciągu 7 dni sprzeciwu od tego wyroku. 

Wyroki nakazowe - 123 (obejmujących 400 osób):

RODZAJ PROTESTU
LICZBA

WYROKÓW
NAKAZOWYCH

LICZBA OSÓB

Kontrmiesięcznice 31 102

Protesty w obronie niezależności sądów 29 147

Protesty przeciwko skrajnej prawicy 38 117

Protesty pod Sejmem RP 2 2

Działalność uliczna 6 12

Wspieranie osób przesłuchiwanych 12 12

Odmowa podania danych osobowych 5 8
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Jeżeli sprzeciw od wyroku nakazowego został wysłany w terminie, to sąd I instancji jest zobligowany do ponownej oceny materiału dowodowego,
a następnie wyznacza termin posiedzenia w przedmiocie umorzenia postępowania lub termin rozprawy przeprowadzanej na zasadach ogólnych. 
Tak może się stać również z pominięciem etapu wyroku nakazowego. W tym przypadku oprócz umorzenia postępowania czy przeprowadzenia
klasycznej rozprawy sądowej, sąd może również odmówić wszczęcia postępowania.

Umorzenia, uniewinnienia lub odmowa wszczęcia postępowania (I instancja) - 68 (obejmujących 239 osób):

UMORZENIA, UNIEWINNIENIA, 
ODMOWA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

(I INSTANCJA)

LICZBA 
WYROKÓW

LICZBA
OSÓB

Kontrmiesięcznice 7 29

Protesty w obronie niezależności sądów 13 29

Protesty przeciwko skrajnej prawicy 13 95

Protesty pod Sejmem RP 5 24

Odmowa podania danych osobowych 7 11

Działalność uliczna 9 14

Wspieranie osób przesłuchiwanych (pikiety) 13 23

Protesty ruchów ekologicznych 1 14
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Po umorzeniu postępowania lub orzeczeniu wyroku, strony postępowania mają prawo w ciągu 30 dni od zawiadomienia odwołać się od decyzji
sądu I instancji. W przypadku osób uniewinnionych będących pod opieką ObyPomocy oskarżyciel publiczny, czyli policja korzysta z tego prawa
systematycznie. Po kilku tygodniach lub miesiącach osoby uniewinnione dostają zawiadomienie o terminie posiedzenia odwoławczego. Sąd II
instancji może utrzymać w mocy wyrok I instancji, wtedy mamy do czynienia z wyrokiem prawomocnym lub skierować sprawę do ponownego
rozpatrzenia w sądzie I instancji.

Prawomocne wyroki utrzymujące w mocy wyroki lub postanowienia uniewinniające lub umarzające postępowania (II instancja) - 
34 (obejmujących 256 osób):

RODZAJ PROTESTU
LICZBA 

 WYROKÓW 
LICZBA 

OSÓB

Kontrmiesięcznice 9 55

Protesty w obronie niezależności sądów 15 153

Protesty przeciwko skrajnej prawicy 4 37

Protesty pod Sejmem RP 2 4

Odmowa podania danych osobowych 2 2

Działalność uliczna 2 5
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Z danych zebranych przez zespół  ObyPomoc jednoznacznie wynika,  że osoby uczestniczące w różnego rodzaju prodemokratycznych protestach są
głównie uniewinniane od zarzutów z kodeksu wykroczeń, w sumie 495 uniewinnień lub umorzeń, ponad połowa jest już prawomocna. Według naszej
wiedzy sąd wydał jedynie 13 wyroków, w których uznał osoby obwinione winnymi popełnienia wykroczenia, tylko jeden z nich jest prawomocny.

Wyroki i postanowienia sądu I, II instancji oraz wyroki po ponownym rozpatrzeniu w Sądach Rejonowych - 122 (obejmujących 579 osób):

WYROKI I POSTANOWIENIA 
SĄDU

LICZBA 
POSTĘPOWAŃ

LICZBA
OSÓB

Umorzenia/uniewinnienia/odmowa wszczęcia 
postępowania I instancja

68 239

Umorzenia/uniewinnienia prawomocne 34 256

Postępowania  skierowane do ponownego 
rozpatrzenia

11 71

Uznanie za winnego popełnienia wykroczenia 10 13
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SPRAWY SĄDOWE – KODEKS KARNY Szczegółowe informacje Tabela 4.

Do końca kwietnia 2019 r. ObyPomoc zarejestrowała 11 postępowań sądowych prowadzonych w oparciu o przepisy kodeksu karnego obejmująca 15 
osób. Część postępowań jeszcze trwa.

Zarzuty z kodeksu karnego - 16 zarzutów:

ZARZUTY Z KODEKSU KARNEGO LICZBA ZARZUTÓW

art. 193 - "naruszenie miru domowego" 6

art. 222 § 1 - naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego 4

art. 224 § 2 - wymuszanie czynności urzędowych 2

art. 226 § 1 - znieważenie funkcjonariusza publicznego 3

art. 158 § 1 – udział w bójce lub pobicie 1

Wyroki sądu - 7 (obejmujących 11 osób):

WYROKI SĄDU LICZBA POSTĘPOWAŃ LICZBA OSÓB

uniewinnienia nieprawomocne 3 3

uniewinnienia prawomocne 2 6

skazania nieprawomocne 1 1

warunkowe umorzenie 1 1
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ROZPRAWY I POSIEDZENIA SĄDOWE

Od  początku  działalności  zespołu  ObyPomoc,  czyli  od
kwietnia  2017 r.  liczba  „spotkań”  na  sali  sądowej
systematycznie  wzrasta.  Wykres  przedstawia  liczbę
rozpraw,  posiedzeń  w  przedmiocie  umorzenia  oraz
posiedzeń odwoławczych, na których rozpatrywane były
sprawy osób, wobec których zostały sporządzone wnioski
o ukaranie lub akty oskarżenia.

Do 30 kwietnia 2019 r. zarejestrowaliśmy 26 wciąż trwających postępowań prowadzonych na podstawie kodeksu wykroczeń lub kodeksu karnego. 
W Kalendarium znajdującym się na końcu raportu można znaleźć listę aktualnych terminów rozpraw sądowych.
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I. KODEKS WYKROCZEŃ

Tabela 1. Postępowania prowadzone na podstawie Kodeksu Wykroczeń - przesłuchania

Wydarzenie Przepis prawa Opis Przesłuchania 

KONTRMIESIĘCZNICE

Wykroczenia przeciwko porządkowi i 
spokojowi publicznemu:
art. 52 § 2 pkt 1, 2
art. 52 § 3 pkt 2
art. 63a § 1
art. 65 § 2
Wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi w 
komunikacji:
art. 90 
art. 97

• protest przeciwko niekonstytucyjnym przepisom nowelizacji 
ustawy o zgromadzeniach

• pokojowe blokowanie przemarszu uczestników miesięcznic
• przebywanie w pobliżu przemarszu cyklicznego 

zgromadzenia
• nalepianie naklejek na barierki (np. rachunków za 

miesięcznice)
• przemarsz spod Sejmu na pl. Zamkowy 10 stycznia 2018 r.

156

PROTESTY PRZECIWKO
SKRAJNEJ PRAWICY

Wykroczenia przeciwko porządkowi i 
spokojowi publicznemu:
art. 52 § 2 pkt 1
art. 51 § 1
Wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi w 
komunikacji:
art. 90 

• 29 kwietnia 2017 r., Warszawa - blokada marszu 
zorganizowanego przez Obóz Narodowo Radykalny

23

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

• 1 sierpnia 2017 r., Wrocław - protesty przeciwko 
zawłaszczeniu obchodów rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego przez środowiska nacjonalistyczno-
narodowe, wyrażony poprzez eksponowanie transparentów 
„Faszyzm stop” i in.

2

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

46
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KODEKS WYKROCZEŃ - PRZESŁUCHANIA cd

Wydarzenie Przepis prawa Opis Przesłuchania

PROTESTY PRZECIWKO
SKRAJNEJ PRAWICY cd

Wykroczenia przeciwko porządkowi i 
spokojowi publicznemu:
art. 52 § 2 pkt 1, 4
art. 52 § 3 pkt 2

• 11 listopada 2017 r., Warszawa - próba zorganizowania 
pikiety w pobliżu trasy Marszu Niepodległości (MN), ul. 
Smolna, protest kobiet z ORP i OSK wewnątrz MN 
wyrażony transparentem „Faszyzm stop”  i okrzykami 
„Kobiety przeciw faszyzmowi” i in.

36

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

• 11 listopada 2017 r., Wrocław, próba blokady Marszu 
Wielkiej Polski Niepodległej

8
1 (w charakterze świadka)

Wykroczenia przeciwko instytucjom 
państwowym, samorządowym i 
społecznym:
art. 65 § 2
Wykroczenia przeciwko porządkowi i 
spokojowi publicznemu:
art. 52 § 2 pkt 1
art. 52 § 2 
Wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi w 
komunikacji:
art. 90

• 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

7

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

• 1 marca 2018 r., Warszawa - blokowanie Marszu Żołnierzy 
Wyklętych zorganizowanego przez środowiska narodowe

15

• 5 marca 2018 r., Bydgoszcz, agresja słowna i fizyczna 
uczestników Marszu Żołnierzy Wyklętych wobec członków 
organizacji opozycyjnych

2 (w charakterze świadka)

• 1 maja 2018 r., Warszawa – blokada marszu 
nacjonalistycznej organizacji SZTURM

5

• 6 maja 2018 r., Katowice - blokada marszu środowisk 
narodowych zakończona rozwiązaniem marszu przez 
prezydenta miasta

1
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KODEKS WYKROCZEŃ - PRZESŁUCHANIA cd

Wydarzenie Przepis prawa Opis Przesłuchania

PROTESTY PRZECIWKO
SKRAJNEJ PRAWICY cd

Wykroczenia przeciwko porządkowi i 
spokojowi publicznemu:
art. 52 § 2 pkt 1
art. 52 § 2 pkt.4
Wykroczenia przeciwko instytucjom 
państwowym, samorządowym i 
społecznym:
art. 65 § 2

• 1 sierpnia 2018 r., Warszawa, pl.Zamkowy - protest 
przeciwko zawłaszczeniu obchodów rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego przez środowiska 
nacjonalistyczno-narodowe 

2

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

• 15 sierpnia 2018 r., Warszawa - blokada marszu 
zorganizowanego przez Młodzież Wszechpolską 18

Wykroczenia przeciwko instytucjom 
państwowym, samorządowym i 
społecznym
art. 66 § 1 pkt 1

• 1 marca 2019 r., Bydgoszcz – uczestnicy kontrmanifestacji 
zgłosili policji używanie otwartego ognia przez uczestników 
„MARSZU BYDGOSKICH PATRIOTÓW”, co 
zaowocowało postawieniem zgłaszającemu zarzutu 
„wywołania niepotrzebnej czynności patrolu policji”

1

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

• 1 marca 2019 r., Warszawa – protestujący siedząc na jezdni
próbowali zablokować przemarsz demonstracji ku czci 
Żołnierzy Wyklętych

20

Wykroczenia przeciwko porządkowi i 
spokojowi publicznemu:
art. 50
art. 52 § 2 pkt 1
Wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi w 
komunikacji:
art. 90

• 3 marca 2019 r., Łódź - blokada marszu ku czci tzw. 
żołnierzy wyklętych zorganizowanego przez środowiska 
narodowe

5
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KODEKS WYKROCZEŃ - PRZESŁUCHANIA cd

Wydarzenie Przepis prawa Opis Przesłuchania 

PROTESTY POD SEJMEM
RP 

Wykroczenia przeciwko porządkowi i 
spokojowi publicznemu:
art. 52 § 3 pkt 3
Wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi w 
komunikacji:
art. 90 

grudzień 2016 r. - Warszawa
• protest przeciwko ograniczaniu wolności mediów
• blokady wjazdów i wejść do Sejmu RP w dniach 16/17 i 20 

grudnia 2016 r.
11

7 (w charakterze świadka)

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

• 24 września 2017 r. - przejście przez barierki oddzielające
ul. Wiejską od chodnika 4

PROTESTY W OBRONIE
NIEZALEŻNOŚCI SĄDÓW

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

lipiec 2017 r., Warszawa
• 14/15 lipca oraz 20/21 lipca, blokada wjazdów oraz wejść 

do Sejmu RP 
• 20 lipca, przejście przez barierki oraz wejście na teren Sejmu

RP
• 24 lipca, ul. Nowogrodzka, protest pod siedzibą PiS
• 25 lipca, ul. Mickiewicza, protest przed domem J. 

Kaczyńskiego

100
1 (w charakterze świadka) 

Wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi w 
komunikacji:
art. 90
art. 97
Wykroczenia przeciwko porządkowi i 
spokojowi publicznemu:
art. 51 § 1
art. 52 § 2 pkt 3

grudzień 2017 r., Warszawa
• blokada wyjazdu z Senatu RP, przejście przez barierki przy 

Sejmie RP
• spontaniczne przejście spod Sejmu RP pod siedzibę PiS 

zakończone blokadą policyjną na ul. Wilczej 84
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KODEKS WYKROCZEŃ - PRZESŁUCHANIA cd

Wydarzenie Przepis prawa Opis Przesłuchania

PROTESTY W OBRONIE
NIEZALEŻNOŚCI SĄDÓW

cd

Wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi w 
komunikacji:
art. 90
art. 97
Wykroczenia przeciwko porządkowi i 
spokojowi publicznemu:
art. 51 § 1
Wykroczenia przeciwko instytucjom 
państwowym, samorządowym i 
społecznym:
art. 65 § 2 

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

• lipiec 2018 r., Warszawa, protest na ul. Nowogrodzkiej, pod
siedzibą PiS, blokowanie wjazdu na parking, przemarsz pod 
Sejm RP

• 28 sierpnia 2018 r., Warszawa - próba blokady wjazdu do 
Krajowej Rady Sądownictwa w dniu wyboru kandydatów do
Sądu Najwyższego

13

WSPIERANIE OSÓB
PRZESŁUCHIWANYCH

(PIKIETY POD
KOMENDAMI)

Wykroczenia przeciwko instytucjom 
państwowym, samorządowym i 
społecznym:
art. 65 § 2
Wykroczenia przeciwko porządkowi i 
spokojowi publicznemu:
art. 63a § 1
Wykroczenia przeciwko porządkowi i 
spokojowi publicznemu:
art. 52 § 2 pkt 1
art. 52 § 2 pkt 2

• Wrocław - „wspieranie przesłuchiwanych osób poprzez 
obecność z transparentami: "Mamy prawa: prawa logiki, 
prawa fizyki, prawa człowieka", „Nie damy się zastraszyć”.
„Trzemeska za Trzemeską” - jedna z osób została spisana w 
dniu, w którym stawiła się na własne przesłuchanie

• Warszawa - odmowa podania tożsamości podczas pikiety 
wsparcia przy komisariacie policji na ul. Rydygiera

• Warszawa - wspierający przesłuchiwaną Elżbietę Podleśną 
zawiesili na płocie komisariatu transparent „PiS=PZPR”

• 20 lutego 2019 r., Lublin – kilka osób zorganizowało pikietę
wsparcia podczas przesłuchania podejrzanej o wykroczenie, 
pikieta zakończyła się wylegitymowaniem uczestników, 
jedna z osób odmówiła i została zaniesiona na komisariat.

31
4 (w charakterze świadka)

PROTESTY RUCHÓW
KOBIECYCH

Wykroczenia przeciwko obyczajności 
publicznej:
art. 141

• 8 marca 2017 r., Poznań - podczas przemówienia na  
zgromadzeniu zostało użyte niecenzuralne słowo 1

ODMOWA PODANIA
DANYCH OSOBOWYCH

Wykroczenia przeciwko instytucjom 
państwowym, samorządowym i 
społecznym:
art. 65 § 2 
Wykroczenia przeciwko obyczajności 
publicznej:
art. 141

• odmowa podania danych o zatrudnieniu podczas 
przesłuchania

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

• Starogard Gdański - wprowadzenie w błąd funkcjonariusza 
podczas legitymowania co do swojej tożsamości oraz użycie 
nieprzyzwoitego słowa

8
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KODEKS WYKROCZEŃ - PRZESŁUCHANIA cd

Wydarzenie Przepis prawa Opis Przesłuchania 

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

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

Akcje uliczne związane z samospaleniem Piotra Szczęsnego:
• Warszawa - wyświetlanie listu Piotra Szczęsnego na murze, 

sprejowanie chodników napisami m. in. „dość propagandy 
PiS” „TVP kłamie”, cytatami z listu Pana Piotra Szczęsnego

8

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

5

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

• 21 listopada 2017 r., Warszawa - pikieta przy MSWiA, ul. 
Rakowiecka, w związku z biernością policji podczas Marszu
Niepodległości

2

Wykroczenia przeciwko porządkowi i 
spokojowi publicznemu:
art. 63a § 1
Wykroczenia przeciwko porządkowi i 
spokojowi publicznemu:
art. 51 § 1

Akcje uliczne przeciwko partii rządzącej:
• Przemyśl, Sanok - malowanie napisów na ulicach miasta, 

pikiety przed siedzibą PiS 
• Przemyśl - powieszenie koszulki z napisem „Konstytucja” 

na pomniku Szwejka na przemyskim rynku
• 26 lipca 2018 r.,Warszawa – protestujące napisały na murze

Filtrów Warszawskich naprzeciw siedziby PiS napis „PZPR”
• 14 października 2018 r., Przemyśl – umieszczenie na 

chodniku napisów „PiS Off” i  „DOŚĆ PiS”
• Gdańsk - naklejanie na biuro PiS nalepek o treści: „Cicho 

nie będziemy siedzieć”
• sierpień 2018 r., Piotrków Trybunalski – pod tablicą 

informacyjną na biurze poselskim PiS umieszczono napis 
„PZPR”

• Warszawa – napisy na chodnikach, wlepki antyrządowe
• 24 lutego 2019 r., Warszawa –  głośne odtwarzanie 

przemówień telewizyjnych pod domem Jarosława 
Kaczyńskiego

11
5 (w charakterze świadka)

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

• 10 listopada 2018 r., Warszawa – protest podczas 
odsłonięcia pomnika Lecha Kaczyńskiego

• 10 kwietnia 2019 r., Warszawa – zakłócanie państwowych 
obchodów rocznicy katastrofy w Smoleńsku

3
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KODEKS WYKROCZEŃ - PRZESŁUCHANIA cd

Wydarzenie Przepis prawa Opis Przesłuchania 

DZIAŁALNOŚĆ ULICZNA:
ROZLEPIANIE ULOTEK,
MALOWANIE NAPISÓW,

AKCJE ULOTKOWE ITP. cd

[brak danych] • Łowicz - akcja ulotkowa „Budzik” 1 (w charakterze świadka)
Wykroczenia przeciwko porządkowi i 
spokojowi publicznemu:
art. 63a § 1

Protesty solidarnościowe z uwięzionym Oleg'iem Sencov:
• 25 czerwca 2018 r., Ambasada Rosji, Warszawa – protest 

przeciwko uwięzieniu Oleh’a Sencov’a – na ogrodzeniu 
został powieszony transparent o treści: „Free Oleg Sencov”, 
na chodniku napisano: „Save Oleg Sencov”

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

2

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

• 13 listopada 2017 r., Warszawa - zgromadzenie 
spontaniczne pod Urzędem Miasta, podczas którego 
zapalono kolorowe race w proteście przeciwko braku reakcji 
służb na analogiczną sytuację podczas Marszu 
Niepodległości 11 XI 2017 (Obywatele RP nie respektują 
niekonstytucyjnej nowelizacji ustawy o zgromadzeniach)

3

Wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi w 
komunikacji:
art. 92 § 1 
Wykroczenia przeciwko mieniu:
art. 127

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

3

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

Protesty przeciwko fundamentalistom religijnym i pedofilii w 
kościele:
• Tarnów – protest przeciwko ukrywaniu przypadków 

pedofilii przez księży i hierarchów Kościoła Katolickiego
• 26 kwietnia 2019 r., Wrocław – spontaniczny protest 

przeciwko inicjatywie ustawodawczej „STOP PEDOFILII” 
Fundacji Pro-prawo do życia, dotyczy zmian w kodeksie 
karnym umożliwiającym penalizowanie edukacji seksualnej

2
1 (w charakterze świadka)
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KODEKS WYKROCZEŃ - PRZESŁUCHANIA cd

Wydarzenie Przepis prawa Opis Przesłuchania 

PROTESTY W OBRONIE
NIEZALEŻNOŚCI MEDIÓW

PUBLICZNYCH

Wykroczenia przeciwko porządkowi i 
spokojowi publicznemu:
art. 63a
Wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi w 
komunikacji:
art. 90

• 26 stycznia 2019 r., Warszawa, ul. Woronicza – protest 
przed siedzibę TVP, protestujący rozwiesili banery o treści 
„TVoja WINA – SOLIDARNI Z GDAŃSKIEM” oraz „TVP 
ŁŻE”

• 2 lutego 2019 r., Warszawa, pl. Powstańców, TVP  – protest
przeciwko upartyjnieniu telewizji publicznej. Protestujący 
spowolnili odjazd p. Magdaleny Ogórek spod siedziby TVP 
siadając przed jej samochodem, wykrzykując hasła m.in. 
„kłamczucha”, „zatrudnijcie dziennikarzy” oraz naklejając na
samochód naklejki z napisem „TVoja wina”

3

AKTYWNOŚĆ
INTERNETOWA

[brak danych]
• aktywność na portalach społecznościowych

1 (w charakterze świadka)
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Tabela 2. Postępowania prowadzone na podstawie Kodeksu Wykroczeń – sprawy sądowe

Przepis prawa Wyroki nakazowe I instancja II instancja
Ponowne rozpatrzenie

w sądzie I instancji 

KONTRMIESIĘCZNICA 10 marca 2017 r. - 2 sprawy sądowe

art. 63a § 1 kw
obwiniony wyświetlał na Pałacu Prezydenckim napis: 
ZDRADZA OJCZYZNĘ TEN, KTÓRY ŁAMIE JEJ 
NAJWYŻSZE PRAWO

-

7 marca 2018 r. - XI W 2043/17
SSR Łukasz Biliński 
liczba obwinionych - 1
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

art. 52 § 2 pkt 1 kw
„usiłowali przeszkodzić w przebiegu niezakazanego 
zgromadzenia »mającego na celu oddanie hołdu ofiarom 
katastrofy w Smoleńsku«, siadając na jezdni na trasie jego 
przemarszu, czym utrudniali przemieszczanie się 
uczestników zgromadzenia przed Pałac Prezydencki”
art. 52 § 4 kw
„przerwał kordon funkcjonariuszy Policji oddzielający 
zgromadzenie przez niego zorganizowanie od 
zgromadzenia publicznego”
art. 141 kw
„przemawiając do uczestników zgromadzenia publicznego 
w miejscu publicznym używał słów nieprzyzwoitych”

10 lipca 2017 r. - XI W 1258/17
grzywna 80-130 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 5

17 lipca 2018r. -  XI W 1258/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 7
uniewinnienie od zarzutów z art. 52 
jeden z obwinionych winny popełnienia 
czynu z art. 141
oskarżyciel publiczny złożył apelację

5 grudnia 2018 r. - X Ka 1101/18
SSO Monika Jankowska
liczba obwinionych – 7
uniewinnienie prawomocne

-

KONTRMIESIĘCZNICA 10 kwietnia 2017 r. - 1 sprawa sądowa

art. 51 § 1 kw
„zakłócił porządek publiczny w ten sposób, że w czasie 
uroczystości związanych z upamiętnieniem ofiar katastrofy
smoleńskiej głośno krzyczał oraz używał urządzeń 
nagłaśniających, czym wzbudził zainteresowanie 
uczestników uroczystości, przez co zakłócił jej przebieg.”

-

7 marca 2018 r. - XI W 1957/17
SSR Łukasz Biliński 
liczba obwinionych - 2
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

KONTRMIESIĘCZNICA 10 maja 2017 r. - 7 spraw sądowych

art. 52 §2 pkt 1 kw 
„usiłował przeszkodzić w przebiegu niezakazanego 
zgromadzenia publicznego »mającego na celu oddanie 
hołdu ofiarom katastrofy w Smoleńsku« poprzez 
blokowanie trasy jego przemarszu”

[brak danych]

31 stycznia 2019 r. - XI W 2260/17
SSR Adam Grzejszczak
liczba obwinionych – 1
winny, grzywna 400 pln, koszty sądowe

[brak danych] [brak danych]

31 października 2017 r. - XI W 3579/17
grzywna 300 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 5

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

3 listopada 2017r.  - XI W 3681/17 
grzywna 300 pln, koszty sądowe  
liczba obwinionych - 1

[brak danych] [brak danych] [brak danych]
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KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa Wyroki nakazowe I instancja II instancja
Ponowne rozpatrzenie

w sądzie I instancji 

art. 52 § 2 pkt 1 kw 
„usiłował przeszkodzić w przebiegu niezakazanego 
zgromadzenia publicznego »mającego na celu oddanie 
hołdu ofiarom katastrofy w Smoleńsku« poprzez 
blokowanie trasy jego przemarszu”

10 listopada 2017 r. - XI W 3691/17 
grzywna 100 pln, bez kosztów 
liczba obwinionych - 1

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

3 listopada 2017 r. - XI W 3580/17
grzywna 400 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

19 kwietnia 2018 r. - XI W 3577/17
SSR Łukasz Biliński 
liczba obwinionych - 7
umorzenie 

27 września 2018 r. - X Kz 725/18
SSO Hubert Zaremba
liczba obwinionych - 7
umorzenie prawomocne

-

31 października 2017 r. - XI W 2502/18
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

22 stycznia 2019 r. - XI W 4673/17
winni, kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 2

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

KONTRMIESIĘCZNICA 10 czerwca 2017 r. - 10 spraw sądowych

art. 52 §  2 pkt 1 kw 
„przeszkodził w przebiegu zgromadzenia cyklicznego 
upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej w ten 
sposób, że stał i siedział wraz z innym osobami na trasie 
przemarszu, a także głośno krzyczał, czym opóźnił 
planowy przemarsz jego uczestników”
art. 52 § 3 pkt 2 kw
„nie podporządkował się żądaniom i poleceniom 
przewodniczącego zgromadzenia cyklicznego do 
opuszczenia miejsca trasy przemarszu”

-

20 marca 2018 r. - XI W 2595/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 3
umorzenie 

6 czerwca 2018 r. -  X Kz 562/18
SSO Grzegorz Miśkiewicz
liczba obwinionych - 3
umorzenie prawomocne

-

9 października 2017 r. - XI W 2630/17
grzywna 500 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 9

12 kwietnia 2018 r. -XI W 2630/17
SSR Łukasz Biliński 
liczba obwinionych - 18
umorzenie 

20 lipca 2018 r. - X Kz 693/18
SSO Grażyna Puchalska
liczba obwinionych - 18
sprawa do ponownego 
rozpatrzenia

[brak danych]

24 sierpnia 2017 r. - XI W 2694/17
grzywna 100/200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 7

17 kwietnia 2018 r. -XI W 2694/17
SSR Łukasz Biliński 
liczba obwinionych - 4
umorzenie 

29 czerwca 2018 r. - X Kz 680/18
SSO Grzegorz Miśkiewicz
liczba obwinionych - 4
sprawa do ponownego 
rozpatrzenia

[brak danych]

19 października 2017 r. - XI W 2634/17
grzywna 300 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 15

17 kwietnia 2018 r. - XI W 2634/17
SSR Łukasz Biliński 
liczba obwinionych - 12
umorzenie 

23 lipca 2018 r. -  X Kz 692/18
SSO Piotr Schab
liczba obwinionych - 12
umorzenie prawomocne

-

-

26 kwietnia 2018 r. - XI W 2973/17
SSR Łukasz Biliński 
liczba obwinionych - 22
umorzenie

30 sierpnia 2018 r. -  X Kz 810/18
SSO Leszek Parzyszek
liczba obwinionych - 22
sprawa do ponownego 
rozpatrzenia

[brak danych]

-

31 lipca 2018 r. -  XI W 2679/17
SSR Jakub Kamiński
liczba obwinionych - 5
umorzenie

24 października 2018 r. - X Kz 
1210/18
SSO Mariusz Iwaszko
liczba obwinionych - 5
sprawa do ponownego 
rozpatrzenia

[brak danych]
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KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa Wyroki nakazowe I instancja II instancja
Ponowne rozpatrzenie

w sądzie I instancji 
art. 52 § 2 pkt 1 kw 
„usiłował przeszkodzić w przebiegu niezakazanego 
zgromadzenia publicznego (…) poprzez wznoszenie 
głośnych okrzyków „kłamca” przy użyciu megafonu”

3 listopada 2017 r. - XI W 2596/17
grzywna 300 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 1

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

art. 52 § 2 pkt 1 kw 
„ przeszkodził w przebiegu zgromadzenia cyklicznego 
upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej, w ten 
sposób, że stał i siedział wraz z innymi osobami na trasie 
przemarszu wyżej wymienionego zgromadzenia, a także 
głośno krzyczał, czym opóźnił planowy przemarsz jego 
uczestników”
art. 52 § 3 pkt 2 kw 
„nie podporządkował się żądaniom i poleceniom 
przewodniczącego zgromadzenia cyklicznego 
upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej do 
opuszczenia miejsca trasy przemarszu uczestników wyżej 
wymienionego zgromadzenia”

24 lipca 2018 r. - XI W 2742/17   
grzywna 500 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 5

XI W 2742/17 – w toku
liczba obwinionych - 5

27 września 2018 r. - XI W 2736/17
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 2

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

art. 52 § 2 pkt 1 kw 
„ przeszkodziła w przebiegu zgromadzenia cyklicznego 
upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej”

[brak danych]

30 sierpnia 2018 r. - XI W 4474/17
SSR – brak danych
liczba obwinionych - 1
umorzenie

10 stycznia 2019 r. - X Kz 1280/18
SSO Grzegorz Miśkiewicz
liczba obwinionych – 1
sprawa do ponownego 
rozpatrzenia

[brak danych]

KONTRMIESIĘCZNICA 10 lipca 2017 r. - 7 spraw sądowych

art. 52 § 2 pkt 1 kw 
„usiłował przeszkodzić w przebiegu niezakazanego 
zgromadzenia mającego na celu upamiętnienie ofiar 
katastrofy w Smoleńsku”

-

20 marca 2018 r. -  XI W 4304/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 3
umorzenie

22 czerwca 2018 r - X Kz 495/18
SSO Anna Bator-Ciesielska
liczba obwinionych - 3
umorzenie prawomocne

-

art. 52 § 2 pkt 1 kw 
„usiłowała przeszkodzić w przebiegu niezakazanego 
zgromadzenia mającego na celu upamiętnienie ofiar 
katastrofy w Smoleńsku, w ten sposób, że przedostała się 
przez płoty odgradzające trasę wyżej wymienionego 
zgromadzenia oraz położyła się na ulicy”
„usiłowała przeszkodzić w przebiegu niezakazanego 
zgromadzenia mającego na celu upamiętnienie ofiar 
katastrofy w Smoleńsku poprzez głośne okrzyki w 
kierunku odbywającego się przy ul. Krakowskie 
Przedmieście wyżej wymienionego zgromadzenia”

-

12 kwietnia 2018 r. -XI W 4191/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 3
umorzenie

30 sierpnia 2018 r. - X Kz 679/18
SSO Wanda Jankowska-Bebeszko
liczba obwinionych - 3
umorzenie prawomocne

-

-

25 lipca 2018 r. -  XI W 4845/17
SSR Małgorzata Drewin 
liczba obwinionych - 4
umorzenie

28 września 2018 r. -  X Kz 1113/18
SSO Mariusz Jackowski
liczba obwinionych - 4
umorzenie prawomocne

-

11 grudnia 2017 r. - XI W 4168/17
grzywna 100 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 1

25 lipca 2018 r. -  XI W 4168/17
SSR Małgorzata Drewin 
liczba obwinionych - 1
umorzenie

11 września 2018 r. -  X Kz 1111/18
SSO Piotr Bojarczuk
liczba obwinionych - 1
umorzenie prawomocne

-

8 stycznia 2018 r. - XI W 4190/17 
grzywna 200 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 3 

[brak danych] [brak danych] [brak danych]
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KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa Wyroki nakazowe I instancja II instancja
Ponowne rozpatrzenie

w sądzie I instancji 
art. 52 § 2 pkt 1 kw 
„usiłowała przeszkodzić w przebiegu niezakazanego 
zgromadzenia mającego na celu upamiętnienie ofiar 
katastrofy w Smoleńsku, w ten sposób, że przedostała się 
przez płoty odgradzające trasę wyżej wymienionego 
zgromadzenia oraz położyła się na ulicy”
„usiłowała przeszkodzić w przebiegu niezakazanego 
zgromadzenia mającego na celu upamiętnienie ofiar 
katastrofy w Smoleńsku poprzez głośne okrzyki w 
kierunku odbywającego się przy ul. Krakowskie 
Przedmieście wyżej wymienionego zgromadzenia”

8 stycznia 2018 r. - XI W 4471/17
grzywna 200 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 1

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

art. 52 § 2 pkt 1 kw 
„usiłowała przeszkodzić w przebiegu niezakazanego 
zgromadzenia mającego na celu upamiętnienie ofiar 
katastrofy w Smoleńsku”
art. 65 § 2 kw
„wbrew obowiązkowi nie udzieliła informacji co do 
tożsamości własnej oraz nie okazała dowodu osobistego” 
umundurowanemu funkcjonariuszowi Policji

31 października 2018 r. - XI W 879/18
grzywna 150 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

XI W 879/18 – w toku
liczba obwinionych - 1

KONTRMIESIĘCZNICA 10 sierpnia 2017 r. - 6 spraw sądowych

art. 52 § 2 pkt 1 kw 
„usiłował przeszkodzić w przebiegu niezakazanego 
zgromadzenia publicznego »mającego na celu oddanie 
hołdu ofiarom katastrofy w Smoleńsku« poprzez 
wznoszenie głośnych okrzyków w kierunku odbywającego
się zgromadzenia publicznego”

11 grudnia 2017 r. - XI W 3679/17 
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 4

25 maja 2018 r. - XI W 3679/17
SSR Łukasz Biliński 
liczba obwinionych - 15
umorzenie 

25 września 2018 r. - X Kz 929/18
SSO Urszula Myśliwska 
liczba obwinionych - 15
umorzenie prawomocne

-

22 stycznia 2018 r. - XI W 3706/17 
grzywna 50 pln, koszty 
liczba obwinionych - 9

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

27 września 2018 r. - XI W 3907/18
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

27 września 2018 r. - XI W 3748/18
grzywna 300 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

art. 52 § 2 pkt 1 kw 
„usiłował zakłócić przebieg niezakazanego zgromadzenia 
publicznego mającego na celu upamiętnienie ofiar 
katastrofy w Smoleńsku poprzez wznoszenie głośnych 
okrzyków w kierunku odbywającego się zgromadzenia”
art. 141 kw
„w miejscu publicznym używał słów nieprzyzwoitych”

20 marca 2018 r. - XI W 5755/17 
grzywna 400 pln, koszty 
liczba obwinionych - 1

[brak danych] [brak danych] [brak danych]
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KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa Wyroki nakazowe I instancja II instancja
Ponowne rozpatrzenie

w sądzie I instancji 

art. 52 § 3 pkt 2 kw 
„nie podporządkował się żądaniom i poleceniom 
przewodniczącego zgromadzenia cyklicznego 
upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej do 
opuszczenia miejsca trasy przemarszu uczestników wyżej 
wymienionego zgromadzenia”

1 marca 2019 r. - XI W 3639/18 
grzywna 200 pln, koszty 
liczba obwinionych - 1

XI W 3639/18 – w toku [brak danych] [brak danych]

KONTRMIESIĘCZNICA 10 września 2017 r. - 5 spraw sądowych

art. 52 § 2 pkt 1 kw 
„usiłował zakłócić przebieg niezakazanego zgromadzenia 
publicznego mającego na celu upamiętnienie ofiar 
katastrofy w Smoleńsku poprzez wznoszenie głośnych 
okrzyków w kierunku odbywającego się zgromadzenia”

2 marca 2018 r. - XI W 4279/17 
grzywna 50 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 6

19 października 2018 r. - XI W 4279/17 
SSR Łukasz Biliński 
liczba obwinionych – 12
umorzenie 

[brak danych] [brak danych]

15 grudnia 2017 r. - XI W 4483/17 
grzywna 300 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

22 grudnia 2017 r. - XI W 5662/17 
grzywna 50 pln, bez kosztów
liczba obwinionych - 1

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

art. 63a § 1 kw 
„w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym bez 
zgody zarządzającego tym miejscem, tj. na płotku 
ochronnym poprzez naklejenie umieściła ulotkę 
zawierającą napis »ul. Ślepy Zaułek im. Jarosława K. 
Śródmieście Północ«”

21 czerwca 2018 r. - XI W 52/18 
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 2

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

art. 63a § 1 kw 
„w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym bez 
zgody zarządzającego tym miejscem, tj. na płotku 
ochronnym poprzez naklejenie umieściła ulotkę 
zawierającą napis »ul. Ślepy Zaułek im. Jarosława K. 
Śródmieście Północ«”

6 lutego 2018 r. - XI W 4672/17 
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

3 grudnia 2018 r. - XI W 4672/17
SSR Łukasz Biliński 
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych] [brak danych]

KONTRMIESIĘCZNICA 10 października 2017 r. - 4 sprawy sądowe

art. 52 § 2 pkt 1 kw 
„usiłował przeszkodzić w przebiegu niezakazanego 
zgromadzenia mającego na celu upamiętnienie ofiar 
katastrofy w Smoleńsku poprzez głośne okrzyki w 
kierunku odbywającego się zgromadzenia”

-

30 sierpnia 2018 r. - XI W  35/18
SSR Łukasz Biliński 
liczba obwinionych - 10
umorzenie 

[brak danych] [brak danych]

16 kwietnia 2018 r. - XI W 5779/17
grzywna 300 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 5

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

27 marca 2018 r. - XI W 32/18
grzywna 30 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 7

[brak danych] [brak danych] [brak danych]
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Przepis prawa Wyroki nakazowe I instancja II instancja
Ponowne rozpatrzenie

w sądzie I instancji 
art. 90 kw
„ w Warszawie, na ul. Boleść tamował i utrudniał ruch na 
drodze publicznej w ten sposób, że położył się na jezdni”

-
XI W 59/18 – w toku
SSR Łukasz Biliński 
liczba obwinionych - 1

KONTRMIESIĘCZNICA 10 stycznia 2017 r. - 3 sprawy sądowe

art. 90 kw
„tamowała i utrudniała ruch na drodze publicznej w ten 
sposób, że szła po jezdni, na której odbywał się ruch 
pojazdów”

-

28 lutego 2019 r. - XI W 1405/18
SSR Łukasz Biliński 
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

art. 97 kw
„nie korzystał z wyznaczonego chodnika oraz przechodząc
przez jezdnię z wyznaczonego przejścia dla pieszych”

12 lipca 2018 r. - XI W 1096/18 
grzywna 50 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 1

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

-

21 marca 2019 r. - XI W 1274/18
SSR Łukasz Biliński 
liczba obwinionych – 2
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

PROTESTY PRZECIWKO SKRAJNEJ PRAWICY – 49 spraw sądowych

art. 52 § 2 pkt 1 kw
29 kwietnia 2017 r. - „w Warszawie na skrzyżowaniu ul. 
Świętokrzyska/Nowy Świat usiłowała przeszkodzić w 
przebiegu niezakazanego zgromadzenia publicznego 
poprzez blokowanie trasy przemarszu »obchodów rocznicy
powstania ONR«” 

20 lipca 2017 r. - XI W 2116/17
grzywna 300-400 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 10

12 czerwca 2018 r. - XI W 2116/17
SSR Justyna Dałkowska
liczba obwinionych - 6
umorzenie

28 września 2018 r. - X Kz 1067/18
SSO Leszek Parzyszek
liczba obwinionych - 6
sprawa do ponownego 
rozpatrzenia

[brak danych]

art. 52 § 2 pkt 1 kw
29 kwietnia 2017 r. - „usiłował przeszkodzić w przebiegu 
niezakazanego zgromadzenia publicznego poprzez 
blokowanie trasy przemarszu »obchodów rocznicy 
powstania ONR«” 

30 czerwca 2017 r. - XI W 1999/17
grzywna 100-300 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 15

4 października 2018 r. - XI W 2059/17
SSR Łukasz Biliński 
liczba obwinionych - 18
uniewinnienie 

12 marca 2019 r. - X Ka 117/19
SSO Eliza Proniewska
liczba obwinionych – 18
uniewinnienie prawomocne

-

-
XI W 2200/17 – w toku
SSR Magdalena Dziekańska
liczba obwinionych - 3

art. 52 § 2 pkt 1 kw
29 kwietnia 2017 r. - „usiłował przeszkodzić w przebiegu 
niezakazanego zgromadzenia publicznego poprzez 
blokowanie trasy przemarszu »obchodów rocznicy 
powstania ONR«” 

-
XI W 2254/17 – w toku
liczba obwinionych - 9
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Przepis prawa Wyroki nakazowe I instancja II instancja
Ponowne rozpatrzenie

w sądzie I instancji 

art. 52 § 2 pkt 1 kw
29 kwietnia 2017 r. - „usiłował przeszkodzić w przebiegu 
niezakazanego zgromadzenia publicznego poprzez 
blokowanie trasy przemarszu »obchodów rocznicy 
powstania ONR«” 
art. 90 kw
tamowanie i utrudnianie ruchu na drodze publicznej

-

15 listopada 2018 r. - XI W 2060/17
SSR Adam Pruszyński
liczba obwinionych – 14
umorzenie

20 lutego 2019 r. - X Kz 40/19
SSO Katarzyn aWróblewska
liczba obwinionych – 14 
zarzuty z art. 52 § 2 pkt 1 kw
umorzenie prawomocne
liczba obwinionych - 2
zarzuty z art. 90 kw
sprawa do ponownego 
rozpatrzenia

[brak danych]

art. 52 § 2 pkt 1 kw
15 sierpnia 2017 r. - „w Warszawie przy ul. Nowy 
Świat/Foksal usiłował przeszkodzić w przebiegu 
niezakazanego zgromadzenia publicznego mającego na 
celu »uczczenie zwycięstwa Wojska Polskiego nad 
bolszewikami w czasie Bitwy Warszawskiej 1920 r.« 
poprzez blokowanie trasy jego przemarszu”
(organizator marszu - Młodzież Wszechpolska)

XI W 4073/18 
grzywna [bd]
liczba obwinionych - 1

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

12 lipca 2018 r. - XI W 1411/18 
grzywna 300 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 3

5 marca 2019 r. - XI W 717/18
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych – 40
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

23 kwietnia 2018 r. - XI W 1251/18 
grzywna 100 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 2

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

21 czerwca 2018 r. - XI W 714/18 
grzywna 300 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 11

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

27 września 2018 r. - XI W 2513/18  
grzywna 100 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 1

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

27 września 2018 r. - XI W 3921/18 
grzywna 100 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 9

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

30 października 2018 r. - XI W 568/18
winni, kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 23

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

30 marca 2018 r. - V W 697/18
winna, bez kosztów sądowych 
liczba obwinionych - 1

19 marca 2019 r. - V W 174/18
SSR Wojciech Sawicki 
liczba obwinionych – 2
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

art. 52 § 2 pkt 1 kw
11 listopada 2017 r. - Wrocław, „stojąc wspólnie z innymi 
osobami na jezdni ul. Kazimierza Wielkiego i blokując 
trasę przemarszu przeszkodziła w przebiegu 
niezakazanego zgromadzania”
(Marsz Wielkiej Polski Niepodległej)

30 marca 2018 r. - V W 699/18
winna, bez kosztów sądowych 
liczba obwinionych - 1

30 października 2018 r. - V W 699/18 
SSR Wojciech Sawicki 
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]
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Przepis prawa Wyroki nakazowe I instancja II instancja
Ponowne rozpatrzenie

w sądzie I instancji 

art. 52 § 2 pkt 1 kw
11 listopada 2017 r. - Wrocław, „stojąc wspólnie z innymi 
osobami na jezdni ul. Kazimierza Wielkiego i blokując 
trasę przemarszu przeszkodziła w przebiegu 
niezakazanego zgromadzania”
(Marsz Wielkiej Polski Niepodległej)

7 marca 2018 r. - V W 698/18  
grzywna 300 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 1

18 grudnia 2018 r. - V W 696/18
SSR Izabella Gabriel 
liczba obwinionych – 2
winny, odstąpienie od kary

[brak danych] [brak danych]

23 II 2018 r. - II W 479/18 
grzywna 200 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 1

30 października - II W 475/18
SSR Wojciech Sawicki 
liczba obwinionych – 8
uniewinnienie

IV Ka 91/19 – w toku
liczba obwinionych – 8

[brak danych]

23 lutego 2018 r. - II W 477/18 
grzywna 200 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 1

23 lutego 2018 r. - II W 476/18 
grzywna 200 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 1

23 lutego 2018 r. - II W 475/18
grzywna 200 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 1

art. 52 § 2 pkt 1 kw
11 listopada 2017 r. - protest kobiet z ORP i OSK 
wewnątrz tzw. Marszu Niepodległości wyrażony 
transparentem „Faszyzm stop”  i okrzykami „Kobiety 
przeciw faszyzmowi”

27 września 2018 r. - XI W 3642/18
grzywna 200 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 9

XI W 3642/18 – w toku
liczba obwinionych - 9

art. 52 § 2 pkt 1 kw
11 listopada 2017 r. - w pobliżu planowanej trasy 
przemarszu tzw. „Marszu Niepodległości” obwinieni 
trzymali transparenty m.in. o treści „WARSZAWA 
ZHAŃBIONA”

-
XI W 3904/18 – w toku
liczba obwinionych - 11

-

21 sierpnia 2018 r. -  XI W 3998/18
SSR Marcin Czerwiński
liczba obwinionych - 3
umorzenie prawomocne

- -

-

4 października 2018 r. - XI W 2693/18
SSR Aleksandra Smyk 
liczba obwinionych – 11
umorzenie

[brak danych] [brak danych]

-

8 listopada 2018 r. - XI W 2256/18
SSR Łukasz Biliński 
liczba obwinionych – 6
umorzenie

[brak danych] [brak danych]

-

5 marca 2019 r. - XI W 2255/18
SSR Michał Kowalski 
liczba obwinionych – 7
umorzenie

[brak danych] [brak danych]
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Przepis prawa Wyroki nakazowe I instancja II instancja
Ponowne rozpatrzenie

w sądzie I instancji 

art. 52 § 2 pkt 1 kw
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
art. 65 § 2 kw
obwiniony odmówił wylegitymowania się 
funkcjonariuszowi policji

-

20 lipca 2018 r. - VII W 479/18
SSR Mariusz Zdrodowski 
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

28 maja 2018 r. - VII W 498/18  
na poczet grzywny zostało zaliczone 
zatrzymanie 
liczba obwinionych - 3

11 grudnia 2018 r. - VII W 498/18
SSR Mariusz Zdrodowski
liczba obwinionych - 2 
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

23 maja 2018 r. - VII W 436/18 
grzywna 100 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 1

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

-

12 lutego 2019 r. - VII W 413/18 
SSR Adam Konrad Rodakowski
liczba obwinionych – 10
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

13 czerwca 2018 r. - VII W 541/18 
grzywna 100 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 1

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

23 maja 2018 r. - VII W 435/18 
grzywna 100 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 1

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

art. 52 § 2 pkt 1 kw
1 marca 2018 r., Warszawa, próba blokady Marszu 
Żołnierzy Wyklętych

15 czerwca 2018 r. - III W 802/18 
kara nagany, bez opłat sądowych
liczba obwinionych - 3

III W 802/18 – w toku
SSR Łukasz Malinowski 
liczba obwinionych - 3

9 maja 2018 r. - III W 625/18 
grzywna 500 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 1

III W 537/18 – w toku
SSR Łukasz Malinowski 
liczba obwinionych - 5

8 maja 2018 r. - III W 620/18  
grzywna 100 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 2

18 kwietnia 2018 r. - III W 537/18 
grzywna 100 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 1

8 maja 2018 r. - III W 606/18 
kara nagany, bez opłat sądowych
liczba obwinionych - 1

- - -

18 IV 2018 - III W 542/18 
grzywna 100 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 1

26 października 2018 r. - III W 542/18
SSR Łukasz Malinowski 
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]
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Przepis prawa Wyroki nakazowe I instancja II instancja
Ponowne rozpatrzenie

w sądzie I instancji 

art. 52 § 2 pkt 1 kw
1 marca 2018 r., Warszawa, próba blokady Marszu 
Żołnierzy Wyklętych

13 kwietnia 2018 r. - III W 535/18 
grzywna 100 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 1

22 listopada 2018 r. - III W 533/18
SSR Katarzyna Anna Kruk 
liczba obwinionych - 6
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

23 kwietnia 2018 r. - III W 536/18 
kara nagany, bez opłat sądowych
liczba obwinionych - 1

14 maja 2018 r. - III W 664/18 
kara nagany, bez opłat sądowych
liczba obwinionych - 1

2 maja 2018 r. - III W 619/18 
kara nagany, bez opłat sądowych
liczba obwinionych - 1
2 maja 2018 r. - III W 533/18 
kara nagany, bez opłat sądowych
liczba obwinionych - 1

11 maja 2018 r. - III W 659/18 
grzywna 500 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 1

22 stycznia 2019 r. - III W 621/18
SSR Agnieszka Jaźwińska 
liczba obwinionych – 2
winni, odstąpienie od kary

23 kwietnia 2019 r. -X Ka 256/19
SSO Mariusz Jackowski
liczba obwinionych – 2
uniewinnienie prawomocne

-
2 maja 2018 r. - III W 621/18 
kara nagany, bez opłat sądowych
liczba obwinionych - 1

18 kwietnia 2018 r. - III W 534/18 
grzywna 100 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 1

III W 534/18 – w toku
SSR Łukasz Malinowski 
liczba obwinionych - 1

18 kwietnia 2018 r. - III W 539/18 
grzywna 100 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 1

27 grudnia 2018 r. - III W 539/18
SSR Grzegorz Krzysztofiuk 
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

29 czerwca 2018 r. - III W 811/18
grzywna 100 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 1

18 grudnia 2018 r. - III W 811/18
SSR Łukasz Malinowski
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

14 maja 2018 r. - III W 721/18 
kara nagany, bez kosztów sądowych  
liczba obwinionych - 1

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

art. 66 § 1 kw
1 marca 2019 r., Bydgoszcz, obserwator Marszu Żołnierzy 
Wyklętych zawiadomił policję o używaniu podczas marszu
materiałów pirotechnicznych, zdaniem policji 
bezpodstawnie

-
III W 286/19 - w toku
liczba obwinionych – 1
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Przepis prawa Wyroki nakazowe I instancja II instancja
Ponowne rozpatrzenie

w sądzie I instancji 

PROTESTY POD SEJMEM RP – 9 spraw sądowych

art. 52 § 3 pkt 3 kw
16/17 grudnia 2016 r. - odmowa opuszczenia 
spontanicznego zgromadzenia po jego rozwiązaniu 
art. 90 kw
blokowanie ruchu drogowego

XI W 4671/17 
grzywna 400 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 1

- - -

art. 52 § 3 pkt 3 kw
16/17 grudnia 2016 r. - odmowa opuszczenia 
spontanicznego zgromadzenia po jego rozwiązaniu

-

21 sierpnia 2018 r. -  XI W 1997/17
SSR Łukasz Biliński 
liczba obwinionych - 13
uniewinnienie

X Ka 1248/18 – w toku
liczba obwinionych - 13

art. 52 § 3 pkt 3 kw
16/17 grudnia 2016 r. - odmowa opuszczenia 
spontanicznego zgromadzenia po jego rozwiązaniu 
art. 90 kw
oraz utrudnianie ruchu pojazdów

-

20 czerwca 2018 r. -  XI W 2988/17
SSR Adam Pruszyński
liczba obwinionych - 3
umorzenie

3 września 2018 r. -  X Kz 982/18
SSO Krzysztof Chmielewski
liczba obwinionych - 3
umorzenie prawomocne

-

art. 90 kw
16/17 grudnia 2016 r. - utrudnianie ruchu pojazdów 
podczas protestów

-

28 czerwca 2018 r. -  XI W 2987/17
SSR Paweł Macuga
liczba obwinionych - 1
umorzenie

13 sierpnia 2018 r. -  X Kz 925/18
SSO Piotr Bojarczuk
liczba obwinionych - 1
sprawa do ponownego 
rozpatrzenia

[brak danych]

art. 52 § 3 pkt 3 kw
16/17 grudnia 2016 r. - odmowa opuszczenia 
spontanicznego zgromadzenia po jego rozwiązaniu

-

7 grudnia 2018 r. - XI W 3652/17
SSR Adam Grzejszczak
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

art. 51 § 1 kw
24 września 2017 r., przejście przez barierki oddzielające 
ul. Wiejską od chodnika 

15 maja 2018 r. - XI W 322/18 
grzywna 200 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 1

19 października 2018 r. - XI W 322/18 
SSR Michał Kowalski
liczba obwinionych – 1
umorzenie

10 grudnia 2018 r. - X Kz 1450/18
SSO Anna Bator-Ciesielska
liczba obwinionych – 1
umorzenie prawomocne

-

art. 52 § 3 pkt 3 kw
16/17 grudnia 2016 r. - odmowa opuszczenia 
spontanicznego zgromadzenia po jego rozwiązaniu 
art. 90 kw
16/17 grudnia 2016 r. - utrudnianie ruchu pojazdów 
podczas protestów

[brak danych]

6 grudnia 2018 r. - XI W 1741/17
SSR Adam Grzejszczak
liczba obwinionych – 8
umorzenie sprawy dot. art. 90 kw

[brak danych] [brak danych]

art. 51 § 1 kw
23 listopada 2017 r., „zakłócił porządek publiczny 
przeskakując przez metalowe płotki okalające Sejm RP”

-

4 marca 2019 r. - XI W 5930/18 
SSR Michał Kowalski
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych] [brak danych]

-

8 marca 2019 r. - XI W 5931/18 
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych] [brak danych]
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PROTESTY W OBRONIE NIEZALEŻNOŚCI SĄDÓW lipiec 2017 r. - 31 spraw sądowych

art. 52 § 2 pkt 2 kw
23 lipca 2017 r. - pikieta pod domem J. Kaczyńskiego na 
ul. Mickiewicza w Warszawie
art. 63a § 1 kw
obwiniona trzymała transparent: „ZDRADA OJCZYZNY 
NIE ULEGA PRZEDAWNIENIU"

-

8 listopada 2017 r. - III W 1594/17
SSR Piotr Nowak
liczba obwinionych - 1
umorzenie

[brak danych] [brak danych]

art. 52 § 2 pkt 2 kw
23 lipca 2017 r. - pikieta pod domem J. Kaczyńskiego na 
ul. Mickiewicza w Warszawie
art. 63a § 1 kw
obwiniona trzymała transparent: „ZDRADA OJCZYZNY 
NIE ULEGA PRZEDAWNIENIU"

-

22 listopada 2017 r. - IV W 1799/17
SSR Agnieszka Berezowska
liczba obwinionych - 1
umorzenie

[brak danych] [brak danych]

art. 51 § 1 kw
24 lipca 2017 r. - demonstracja pod siedzibą Prawa i 
Sprawiedliwości, ul. Nowogrodzka, Warszawa 

-

18 stycznia 2018 r. - V W 4255/17
SSR Anna Ziębińska
liczba obwinionych - 10
umorzenie prawomocne

- -

art. 90 kw
24 lipca 2017 r. - usiedli na jezdni utrudniając ruch 
pojazdów na ul. Nowogrodzkiej 

20 listopada 2017 r. - V W 4884/17 
grzywna 500 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 2

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

art. 51 § 1 kw
20 lipca 2017 r. - „zakłócił porządek publiczny poprzez 
przejście przez metalowe płotki (…) i wtargnięcie na 
wygrodzony teren przed gmachem Sejmu RP, ul. Wiejska 
Warszawa 

15 stycznia 2019 r. - XI W 3415/18 
grzywna 200 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 2

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

art. 51 § 1 kw
23 lipca 2017 r. - „zakłócił spokój i spoczynek nocny” 
puszczając z samochodu utwór „Mury” na ul. Mickiewicza
w Warszawie
art. 97 kw
zatrzymał pojazd w nieprawidłowej odległości od przejścia
dla pieszych

20 listopada 2017 r. - IV W 1806/17  
grzywna 400 pln, koszty sądowe 
liczba obwinionych - 1

1 marca 2019 r. - IV W 159/18
SSR Monika Krzywda
liczba obwinionych – 1
winny, grzywna 500 pln, koszty sądowe

[brak danych] [brak danych]

art. 90 kw
blokowanie drogi  podczas protestów

-

13 marca 2018 r. - XI W 3767/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 6
umorzenie

29 maja 2018 r. - X Kz 424/18
SSO Mariusz Iwaszko
liczba obwinionych - 6
sprawa do ponownego 
rozpatrzenia

[brak danych]

-

13 marca 2018 r. - XI W 3890/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 5
umorzenie

5 czerwca 2018 r. - X Kz 467/18
SSO Hubert Zaremba
liczba obwinionych - 5
umorzenie prawomocne

-
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Ponowne rozpatrzenie
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art. 90 kw
blokowanie drogi  podczas protestów

25 października 2017 r. - XI W 3412/17 
grzywna 100, koszty sądowe
liczba obwinionych - 5

15 marca 2018 r. - XI W 3412/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 3
umorzenie

24 maja 2018 r. - X Kz 468/18
SSO Krzysztof Chmielewski
liczba obwinionych - 3
umorzenie prawomocne

-
14 listopada 2017 r. - XI W 3718/17 
grzywna 150, koszty sądowe
liczba obwinionych - 4

-

15 marca 2018 r. - XI W 3407/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 16
umorzenie

9 sierpnia 2018 r. -  X Kz 499/18
SSO Mariusz Jackowski
liczba obwinionych - 16
umorzenie prawomocne

-

-

22 marca 2018 r. - XI W 3872/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 16
umorzenie

21 czerwca 2018 r. - X Kz 580/18
SSO Mariusz Jackowski
liczba obwinionych - 16
umorzenie prawomocne

-

10 listopada 2017 r. - XI W 3836/17
nagana, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 2

- - -

27 października 2017 r. - XI W 3416/17 
grzywna 150, koszty sądowe
liczba obwinionych - 7

22 marca 2018 r. -  XI W 3416/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 5
umorzenie

25 czerwca 2018 r. - X Kz 496/18
SSO Piotr Schab
liczba obwinionych - 5
umorzenie prawomocne

-

-

5 kwietnia 2018 r. -  XI W 3875/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 11
umorzenie

20 czerwca 2018 r. - X Kz 572/18
SSO Hubert Zaremba
liczba obwinionych - 11
umorzenie prawomocne

-

3 listopada 2017 r. - XI W 3680/17 
grzywna 200, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

XI W 3680/17 – w toku
SSR Marcin Czerwiński
liczba obwinionych - 1

-

5 kwietnia 2018 r. -  XI W 3420/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 15
umorzenie

25 czerwca 2018 r. - X Kz 590/18
SSO Grzegorz Miśkiewicz
liczba obwinionych - 15
umorzenie prawomocne

-

-

19 kwietnia 2018 r. - XI W 4674/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 2
umorzenie

[brak danych] [brak danych]

23 października 2017 r. - XI W 3408/17 
grzywna 100, koszty sądowe
liczba obwinionych - 4 XI W 3408/17 – w toku

liczba obwinionych - 331 października 2017 r. - XI W 4338/17 
grzywna 100, koszty sądowe
liczba obwinionych - 2
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art. 90 kw
blokowanie drogi  podczas protestów

23 października 2017 r. - XI W 3417/17 
grzywna 100, koszty sądowe
liczba obwinionych - 13

19 kwietnia 2018 r. - XI W 3417/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 2
umorzenie

12 lipca 2018 r. - X Kz 700/18
SSO Mariusz Iwaszko
liczba obwinionych - 2
umorzenie prawomocne

-

25 października 2017 r. - XI W 3769/17 
grzywna 100, koszty sądowe
liczba obwinionych - 8

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

10 listopada 2017 r. - XI W 3713/17 
nagana, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 4

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

14 listopada 2017 r. - XI W 3833/17 
grzywna 150, koszty sądowe
liczba obwinionych - 5

19 kwietnia 2018 r. - XI W 3833/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 3
umorzenie

10 sierpnia 2018 r. - X Kz 729/18
SSO Mariusz Jackowski
liczba obwinionych - 3
umorzenie prawomocne

-

14 listopada 2017 r. - XI W 3879/17 
grzywna 150, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

24 października 2018 r. - XI W 3879/17
SSR Anna Kuzaj
liczba obwinionych - 1
umorzenie

[brak danych] [brak danych]

-

18 czerwca 2018 r. -  XI W 3889/17
SSR Agnieszka Modzelewska
liczba obwinionych - 6
umorzenie

8 listopada 2018 r. - X Kz 1051/18
SSO Mariusz Iwaszko
liczba obwinionych – 6
umorzenie prawomocne

-

-

10 września  2018 r.  - XI W 5325/17 
SSR Magdalena Dziekańska
liczba obwinionych - 1
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

25 października 2017 r. - XI W 3711/17 
grzywna 100, koszty sądowe
liczba obwinionych - 5

13 czerwca 2018 r. - XI W 3711/17
SSR Jakub Kamiński
liczba obwinionych - 5
umorzenie

25 września 2018 r. - X Kz 960/18
SSO Urszula Myśliwska
liczba obwinionych - 5
umorzenie prawomocne

-

14 listopada 2017 r. - XI W 3409/17 
grzywna 150, koszty sądowe
liczba obwinionych - 15

XI W 3409/17 – w toku
SSR Katarzyna Rutkowska-Giwojno
liczba obwinionych - 5

art. 51 § 1 kw
20 lipca 2017 r. „ zakłócił porządek publiczny poprzez 
przejście przez metalowe płotki ustawione przez 
funkcjonariuszy policji i wtargnął na wygrodzony teren 
przed gmachem Sejmu RP”

-

10 stycznia 2018 r. - XI W 3356/18
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 3
umorzenie

12 marca 2019 r. - X Kz 195/19
SSO Katarzyna Wróblewska
liczba obwinionych - 3
sprawa do ponownego 
rozpatrzenia

[brak danych]

-

5 marca 2019 r. - XI W 3355/18
SSR Michał Kowalski
liczba obwinionych - 2
umorzenie

[brak danych] [brak danych]
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PROTESTY W OBRONIE NIEZALEŻNOŚCI SĄDÓW grudzień 2017 r. - 12 spraw sądowych

art. 90 kw
7 grudnia 2017 r. - spontaniczne przejście spod Sejmu RP 
pod siedzibę PiS zakończone blokadą policyjną na ul. 
Wilczej

19 lipca 2018 r. - XI W 1803/18
nagana, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 31

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

27 września 2018 r. - XI W 3648/18
grzywna 200, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

12 lipca 2018 r. - XI W 1821/18
grzywna 200, koszty sądowe
liczba obwinionych - 17

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

23 kwietnia 2018 r. - XI W 1843/18
nagana, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 5

18 grudnia 2018 r. - XI W 1805/18
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych – 44
umorzenie

22 marca 2019 r. - IX Kz 194/19
SSO Janusz Cieszko
liczba obwinionych – 44
umorzenie prawomocne 

-

art. 90 kw
12 grudnia 2017 r. - blokada wjazdu do Senatu RP, ul. 
Górnośląska

23 kwietnia 2018 r. - XI W 2013/18
nagana, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

27 grudnia 2018 r. - XI W 1665/18
grzywna 150, koszty sądowe
liczba obwinionych - 5

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

art. 52 § 3 pkt 3 kw
12 grudnia 2017 r. - odmowa opuszczenia spontanicznego
zgromadzenia po jego rozwiązaniu, ul. Górnośląska

[brak danych]

21 marca 2019 r. - XI W 1880/18
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

art. 90 kw
12 grudnia 2017 r. - blokada wjazdu do Senatu RP, ul. 
Górnośląska
art. 51 § 1 kw
6 grudnia 2017 r. „ zakłócił porządek publiczny poprzez 
przejście przez metalowe płotki ustawione przez 
funkcjonariuszy policji i wtargnął na wygrodzony teren 
przed gmachem Sejmu RP”

-
XI W 1660/18 – w toku
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 1

art. 51 § 1 kw
6 grudnia 2017 r. „ zakłócił porządek publiczny poprzez 
przejście przez metalowe płotki ustawione przez 
funkcjonariuszy policji i wtargnął na wygrodzony teren 
przed gmachem Sejmu RP”

-
5 marca 2019 r. - XI W 1658/18
SSR Michał Kowalski
liczba obwinionych – 3
umorzenie

[brak danych] [brak danych]
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art. 90 kw
12 grudnia 2017 r. - blokada wjazdu do Senatu RP, ul. 
Górnośląska
art. 65 § 2 kw
podczas legitymowania odmowa podania miejsca 
zatrudnienia lub wykonywanego zawodu

-
20 listopada 2018 r. - XI W 1655/18
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych – 11
umorzenie

26 lutego 2019 r. - X Kz 1658/18
SSO Mariusz Iwaszko
liczba obwinionych – 11
zarzuty z art. 90 kw
umorzenie prawomocne 
liczba obwinionych – 3
zarzuty z art. 65 § 2 kw
sprawa do ponownego 
rozpatrzenia 

[brak danych]

art. 97 kw
8 grudnia 2017 r. - przejście w niedozwolonym miejscu 
przez ul. Górnośląską

17 grudnia 2018 r. - XI W 1994/18
nagana, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

14 grudnia 2018 r. - XI W 3285/18
grzywna 250, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

PROTESTY W OBRONIE NIEZALEŻNOŚCI SĄDÓW kwiecień, sierpień 2018 r. - 7 spraw sądowych

art. 51 § 1 kw
27 kwietnia 2018 r., Warszawa, „stał na drodze 
dojazdowej do KRS, wykrzykiwał różne hasła nie chcąc 
przejść na chodnik, nie reagował  i nie stosował się do 
wydawanych poleceń funkcjonariuszy stawiając czynny i 
bierny opór, czym zakłócił spokój i porządek publiczny”
art. 65 § 2 kw
odmowa podania miejsca zatrudnienia podczas 
przesłuchania

20 czerwca 2018 r. - III W 891/18
grzywna 300, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

24 października 2018 r. -  III W 891/18
SSR Łukasz Malinowski
liczba obwinionych – 1
umorzenie

9 stycznia 2019 r. - X Kz 1569/18
SSO Krzysztof Chmielewski
liczba obwinionych – 1
umorzenie prawomocne

-

art. 51 § 1 kw
27 kwietnia 2018 r., Warszawa, „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”
art. 65 § 2 kw
odmowa okazania dowodu toższamości

14 czerwca 2018 r. - III W 890/18
nagana, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

16 kwietnia 2019 r. - III W 890/18
SSR Łukasz Malinowski
liczba obwinionych – 2
zarzuty z art. 51 § 1 kw
uniewinnienie 
liczba obwinionych – 1
zarzuty z art. 65 § 2 kw
winny, kara nagany

[brak danych] [brak danych]

art. 51 § 1 kw
27 kwietnia 2018 r., Warszawa, „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”

[brak danych]

24 stycznia 2019 r. - III W 961/18
SSR Katarzyna Anna Kruk
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

art. 90 kw
27 kwietnia 2018 r., Warszawa, „kładąc się na jezdni 
tamował ruch uniemożliwiając wjazd pojazdom na teren 
parkingu KRS”

29 czerwca 2018 r. - III W 963/18
grzywna 300, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

24 października 2018 r. - III W 963/18
SSR Łukasz Malinowski
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]
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w sądzie I instancji 
art. 90 kw
27 kwietnia 2018 r., Warszawa, „kładąc się na jezdni 
tamował ruch uniemożliwiając wjazd pojazdom na teren 
parkingu KRS”

[brak danych]

7 marca 2019 r. - III W 953/18
SSR Katarzyna Anna Kruk
liczba obwinionych – 2
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

art. 51 § 1 kw
27 kwietnia 2018 r., Warszawa, „poprzez krzyki, 
wbieganie przed nadjeżdżający pojazd zakłócił spokój i 
porządek publiczny”
art. 65 § 2 kw
odmowa okazania dowodu tożsamości

29 czerwca 2018 r. - III W 956/18
grzywna 50, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

art. 90 kw
28 sierpnia 2018 r., Warszawa, „siedząc na wjeździe do 
Krajowej Rady Sądownictwa, uniemożliwiał wjazd 
pojazdom”

-

20 marca 2019 r. - III W 1718/18
SSR Katarzyna Balcerzak-Danilewicz 
liczba obwinionych – 11
umorzenie

[brak danych] [brak danych]

WSPIERANIE OSÓB PRZESŁUCHIWANYCH (PIKIETY POD KOMENDAMI) – 18 spraw sądowych

art. 52 § 2 pkt 2 kw
22 sierpnia 2017 r. - zorganizowanie pikiety wsparcia pod
komisariatem policji, ul. Rydygiera, Warszawa
art. 63a § 1 kw
obwiniony trzymał transparent: „OBYWATELE RP"

-

18 grudnia 2017 r. -  IV W 1655/17
SSR Piotr Nowak
liczba obwinionych - 1
odmowa wszczęcia postępowania

- -

art. 52 § 2 pkt 2 kw
22 sierpnia 2017 r. - zorganizowanie pikiety wsparcia pod
komisariatem policji, ul. Rydygiera, Warszawa
art. 63a § 1 kw
22 sierpnia 2017 r. - podczas pikiety wsparcia pod  
komisariatem policji, ul. Rydygiera w Warszawie 
obwinieni trzymali transparent: „OBYWATELE RP"

-

27 grudnia 2017 r. -  IV W 1886/17
SSR Renata Kielak-Komorowska
liczba obwinionych - 4
umorzenie

[brak danych] [brak danych]

art. 63a § 1 kw
27 października 2017 r. - obwiniona trzymała transparent: 
„Nie damy się zastraszyć", ul. Trzemeska, Wrocław

15 lutego 2018 r. - V W 611/18
grzywna 100, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

29 marca 2018 r. -  V W 611/18
SSR Izabella Gabriel
liczba obwinionych - 1
umorzenie

[brak danych] [brak danych]

art. 63a § 1 kw
30 października 2017 r. - obwiniony trzymał transparenty:
„Nie damy się zastraszyć" oraz „Mamy prawa: prawa 
logiki, prawa fizyki, prawa człowieka, Obywatele RP”, ul. 
Trzemeska, Wrocław

15 lutego 2018 r. - V W 615/18
grzywna 100, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

29 marca 2018 r -   V W 615/18
SSR Izabella Gabriel
liczba obwinionych - 1
umorzenie

[brak danych] [brak danych]

art. 63a § 1 kw
7 listopada 2017 r. - obwinieni trzymali transparenty: 
„Nie damy się zastraszyć" oraz „Mamy prawa: prawa 
logiki, prawa fizyki, prawa człowieka, Obywatele RP”, ul. 
Trzemeska, Wrocław

[brak danych]

29 marca 2018 r. -  II W 182/18, 
V W 201/18
SSR Wojciech Sawicki
liczba obwinionych - 4
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]
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art. 63a § 1 kw
17 listopada 2017 r. - obwiniona trzymała transparenty: 
„Nie damy się zastraszyć" oraz „Mamy prawa: prawa 
logiki, prawa fizyki, prawa człowieka, Obywatele RP”, ul. 
Trzemeska, Wrocław

19 stycznia 2018 r. - II W 190/18
grzywna 200, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

24 kwietnia 2018 r. -  II W 190/18
SSR Wojciech Sawicki
liczba obwinionych - 1
umorzenie

[brak danych] [brak danych]

art. 52 § 2 pkt 2 kw
23 października 2017 r., - zorganizowanie pikiety 
wsparcia pod  komisariatem policji przy ul. Trzemeskiej 
we Wrocławiu

[brak danych]

29 maja 2018 r. -  V W 551/18
SSR Wojciech Sawicki
liczba obwinionych - 1
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

art. 63a § 1 kw
27 października 2017 r. - obwiniony trzymał transparenty:
„Nie damy się zastraszyć" oraz „Mamy prawa: prawa 
logiki, prawa fizyki, prawa człowieka, Obywatele RP”, ul. 
Trzemeska, Wrocław

1 lutego 2018 r. - II W 414/18
grzywna 200, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

8 czerwca 2018 r. -   II W 414/18
SSR Wojciech Sawicki
liczba obwinionych - 1
umorzenie

[brak danych] [brak danych]

art. 63a § 1 kw
7 listopada 2017 r. - obwiniona trzymała transparent: „Nie
damy się zastraszyć”, ul. Trzemeska, Wrocław

19 grudnia 2017 r. - VI W 2980/17
grzywna 100, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

art. 63a § 1 kw
8 listopada 2017 r. - obwiniony trzymał transparent: 
„Mamy prawa: prawa logiki, prawa fizyki, prawa 
człowieka, Obywatele RP”, ul. Trzemeska, Wrocław

7 marca 2018 r. - V W 693/18
grzywna 100, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

art. 63a § 1 kw
28 grudnia 2017 r. - obwiniony trzymał transparenty: „Nie
damy się zastraszyć" oraz „Mamy prawa: prawa logiki, 
prawa fizyki, prawa człowieka, Obywatele RP”, ul. 
Trzemeska, Wrocław

[brak danych]

28 sierpnia 2018 r. -  II W 472/18
SSR Wojciech Sawicki
liczba obwinionych - 1
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

art. 63a § 1 kw
20 października 2017 r. - kredowym spray'em napisał 
„Policja czy PiSlicja?” na chodniku przed komisariatem 
na ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu

[brak danych]

14 marca 2019 r. - II W 544/18
SSR Agnieszka Wróblewska-Kafka
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

art. 63a § 1 kw
28 grudnia 2017 r. - obwinieni trzymali transparenty: „Nie
damy się zastraszyć" oraz „Mamy prawa: prawa logiki, 
prawa fizyki, prawa człowieka, Obywatele RP”, ul. 
Trzemeska, Wrocław

23 lutego 2018 r. - II W 464/18
grzywna 200, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

15 czerwca 2018 r. -  II W 464/18
SSR Wojciech Sawicki
liczba obwinionych - 5
umorzenie

[brak danych] [brak danych]

art. 63a § 1 kw
8 listopada 2017 r. - obwiniona trzymała transparent: 
„Mamy prawa: prawa logiki, prawa fizyki, prawa 
człowieka, Obywatele RP”, ul. Trzemeska, Wrocław

23 lutego 2018 r. - II W 465/18
grzywna 200, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

art. 63a § 1 kw
8 listopada 2017 r. - obwiniony trzymał transparent: „Nie 
damy się zastraszyć”, ul. Trzemeska, Wrocław

9 marca 2018 r. - II W 466/18
grzywna 200, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

art. 63a § 1 kw
8 listopada 2017 r. - obwiniony trzymał transparent: „Nie 
damy się zastraszyć”, ul. Trzemeska, Wrocław

23 lutego 2018 r. - II W 469/18
grzywna 200, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych] [brak danych] [brak danych]
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Przepis prawa Wyroki nakazowe I instancja II instancja
Ponowne rozpatrzenie

w sądzie I instancji 
art. 63a § 1 kw
7 listopada 2017 r. - obwiniony trzymał transparent: 
„Mamy prawa: prawa logiki, prawa fizyki, prawa 
człowieka, Obywatele RP”, ul. Trzemeska, Wrocław

10 stycznia 2018 r. - V W 520/18
grzywna 100, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

21 czerwca 2018 r. -  V W 520/18
SSR Izabella Gabriel
liczba obwinionych - 1
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

art. 63a § 1 kw
18 grudnia 2017 r. - obwiniony trzymał transparenty: „Nie
damy się zastraszyć" oraz „Mamy prawa: prawa logiki, 
prawa fizyki, prawa człowieka, Obywatele RP”, ul. 
Trzemeska, Wrocław

15 lutego 2018 r. - II W 436/18
grzywna 100, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

20 sierpnia 2018 r. -  II W 436/18
SSR Paweł Chodkowski
liczba obwinionych - 1
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

ODMOWA PODANIA DANYCH – 12 spraw sądowych

art. 65 § 2 kw
obwiniony odmówił podania miejsca zatrudnienia

23 maja 2018 r. - XI W 4162/17
grzywna 300, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

23 listopada 2017 r. -  XI W 4162/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 1
umorzenie

9 stycznia 2018 r. -  X Kz 1596/17
SSO Wanda Jankowska-Bebeszko
liczba obwinionych - 1
sprawa do ponownego 
rozpatrzenia

17 października 2018 r. 
XI W 4162/17
SSR Aleksandra Smyk
liczba obwinionych - 1
winny, grzywna 300 pln, 
koszty sądowe

11 kwietnia 2018 r. - II W 614/18
grzywna 200, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

30 maja 2018 r. - II W 614/18
Sąd Rejonowy w Przemyślu
liczba obwinionych - 1
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

art. 65 § 2 kw
obwiniony odmówił wylegitymowania się 
funkcjonariuszowi policji

[brak danych]

21 czerwca 2018 r. -  XI W 4315/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 1
uniewinnienie

16 października 2018 r. -X Ka995/18
SSO Krzysztof Chmielewski
liczba obwinionych - 1 
uniewinnienie prawomocne

-

art 65 § 1 pkt 1
obwiniony wprowadził w błąd funkcjonariusza policji 
podczas legitymowania

[brak danych]

30 sierpnia 2018 r. -  XI W 2617/18
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 1
uniewinnienie

3 stycznia 2019 r. - X Ka 1218/18
SSO Mariusz Jackowski 
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie prawomocne

-

art. 65 § 2 kw
obwiniony odmówił wylegitymowania się 
funkcjonariuszowi policji

[brak danych]

20 listopada 2018 r. - XI W 3071/18
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych – 3
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

art. 65 § 2 kw
obwiniony odmówił podania miejsca zatrudnienia

[brak danych]

30 października - XI W 5330/18
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

art. 65 § 2 kw
obwiniony odmówił wylegitymowania się 
funkcjonariuszowi policji

3 kwietnia 2018 r. - III W 1655/17
grzywna 50, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

4  grudnia 2018 r. - III W 1655/17
SSR Ewa Soczyńska-Baran
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

art. 65 § 2 kw
obwiniony odmówił podania miejsca zatrudnienia

27 września 2018 r. - XI W 621/18
grzywna 150, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych] [brak danych] [brak danych]
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Przepis prawa Wyroki nakazowe I instancja II instancja
Ponowne rozpatrzenie

w sądzie I instancji 

art. 65 § 2 kw
obwiniony odmówił podania nazwiska rodowego matki -

27 września 2018 r. - III W 1541/18 
SSR Joanna Wasilewska-Mikusek
liczba obwinionych – 1
odmowa wszczęcia postępowania 

[brak danych] [brak danych]

art. 65 § 2 kw
22 sierpnia 2017 r. - podczas pikiety wsparcia pod  
komisariatem policji, ul. Rydygiera w Warszawie 
odmówili udzielenia informacji o tożsamości

2 marca 2018 r. - IV W 1886/17
grzywna 100, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 4

28 lutego 2019 r. - IV W 1886/17
SSR Monika Krzywda
liczba obwinionych – 3
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

art. 65 § 2 kw
obwiniony nie posiadał przy sobie dowodu osobistego, 
zarzuty zostały postawione pomimo potwierdzenia 
tożsamości przez bliską osobę obwinionego

[brak danych]
XI W 3758/18 – w toku
liczba obwinionych - 1

art. 65 § 2 kw
obwiniony odmówił okazania dowodu z powodu nie 
podania przez funkcjonariusza podstawy faktycznej 
legitymowania., dowód okazał w momencie podania 
podstawy prawnej (art. 65 kw)

[brak danych]

14 marca 2019 r. - XI W 5861/18
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

DZIAŁALNOŚĆ ULICZNA – 14 spraw sądowych

art. 63a § 1 kw
obwiniony okleił hasłami drzwi biura posłanki PiS w 
Gorzowie Wielkopolskim
art. 145 kw
postawił również znicze

[brak danych]

5 lutego 2018 r -  VII W 1035/17
SSR Andrzej Krzyżowski
liczba obwinionych - 1
winny popełnienia czynu z art. 63a, kara
nagany
uniewinnienie od zarzutu z art. 145 kw

[brak danych] [brak danych]

art. 52 § 2 pkt 2 kw
21  listopada  2017  r.,  ul.  Rakowiecka,  Warszawa  –
przewodniczenie  zgromadzeniu  bez  wymaganego
zawiadomienia
art. 145 kw 
zaśmiecanie chodnika (rzucenie niedopałka)

7 lutego 2018 r. - III W 70/18
grzywna 100, koszty sądowe
liczba obwinionych - 4

9 listopada 2018 r. - III W 70/18
SSR Katarzyna Balcerzak-Danilewicz
liczba obwinionych – 4
uniewinnienie
wyrok prawomocny

- -

art. 63a § 1 kw
29 października 2017 r., ul. Nowogrodzka, Warszawa - 
„umieściła w miejscu publicznym, do tego 
nieprzeznaczonym napis o treści: „KREW NA RĘKACH”, 
bez zgody zarządzającego tym miejscem.”

9 stycznia 2018 r. - V W 6034/17 
grzywna 400, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

22 listopada 2018 r. - V W 6034/17
SSR Klaudia Miłek
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

art. 52 §1 kw
13 listopada 2017 r., Warszawa - „biorąc udział w 
zgromadzeniu publicznym, wbrew zakazowi posiadał 
przy sobie wyroby pirotechniczne”
art. 65 §2 kw 
odmówił okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość

-
30 października - XI W 5776/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]
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Przepis prawa Wyroki nakazowe I instancja II instancja
Ponowne rozpatrzenie

w sądzie I instancji 
art. 52 §1 kw
13 listopada 2017 r., Warszawa - „biorąc udział w 
zgromadzeniu publicznym, wbrew zakazowi posiadał 
przy sobie wyroby pirotechniczne”

-
15 listopada 2018 r. - XI W 1112/18 
SSR Łukasz Biliński 
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

26 lutego 2019 r. - X Ka 55/19
SSO Anna Bator-Ciesielska
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie prawomocne

-

art. 52 § 2 pkt 1 kw w zw.  art. 343 ust. 1 Prawo 
ochrony środowiska
12 sierpnia 2017 r., Wrocław – „używając przenośnego 
urządzenia nagłośniającego zakłóciła przebieg legalnego 
zgromadzenia publicznego fundacji Pro Prawo Do Życia

3 marca 2018 r. - V W 171/18  
winna, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

19 marca 2019 r. - V W 171/18
SSR Wojciech Sawicki
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie 
liczba obwinionych – 2
winni, grzywna 500

[brak danych] [brak danych]

art. 63a § 1 kw
19-21 października 2017 r., ul. Nowogrodzka, Warszawa -
„umieścili w miejscu publicznym, do tego 
nieprzeznaczonym napisy o treści: „A ja wolność kocham 
ponad wszystko”; „19 X 2017 PAMIĘTAMY”, bez zgody 
zarządzającego tym miejscem.”

25 stycznia 2018 r. - V W 6035/17 
grzywna 400, koszty sądowe
liczba obwinionych - 4

16 października 2018 r. - V W 6035/17
SSR Anna Ziembińska
liczba obwinionych – 4
umorzenie

[brak danych] [brak danych]

art. 63 § 1 kw
21  października  2017  r.  -  napis  „A  JA  WOLNOŚĆ
KOCHAM” na ul. Mickiewicza  

-
III W 1541/18  – w toku
SSR Adam Chocholak 
liczba obwinionych – 4

art. 63a § 1 kw
10 sierpnia 2018 r., Kielce - „na terenie hali sportowej 
Politechniki Świętokrzyskiej umieściła plakat z napisem 
„Uwolnić Olega Sencow”, bez zgody zarządzającego tym 
miejscem.”

[brak danych]

8 stycznia 2019 r. - IX W 1469/18
SSR Tomasz Piechota
liczba obwinionych – 3
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

art. 52 § 2 pkt 2 kw
23 marca 2018 r., ul. Hawelańska, Gorzów Wielkopolski 
– przewodniczył zgromadzeniu bez wymaganego 
zawiadomienia (zgromadzenie w związku z próbą 
zaostrzenia przepisów aborcyjnych)

[brak danych]

19 września 2018 r. - VII W 452/18
SSR Adrzej Krzyżowski
liczba obwinionych – 1
winny, odstąpienie od kary

[brak danych] [brak danych]

art. 63a § 1 kw
29 lipca 2018 r., Toruń - „na oknie biura poselskiego 
Krzysztofa Czabańskiego bez zgody zarządcy budynku 
umieścił napis PZPR”

6 lutego 2019 r. - VIII W 523/18 
grzywna 50, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

8 IV 2019 r. - VIII W 523/18
SSR Aleksandra Marek-Ossowska
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych] [brak danych]

art. 63a § 1 kw
29 lipca 2018 r., Osięciny - „na budynku Spółdzielni 
Jutrzenka, w miejscu publicznym (…) umieścił kartki 
formatu A4 z napisem PZPR, bez zgody zarządzającego 
powyższym budynkiem.”

8 stycznia 2019 r. - II W 295/18 
kara nagany, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych] [brak danych] [brak danych]

art. 63a § 1 kw
8 sierpnia 2018 r., Przemyśl – powiesiła „tkaniny koloru 
jasnego w kształcie koszulki z naniesionym napisem 
KONSTYTUCJA na figury przedstawiające Wojaka 
Szwejka oraz jego pieska (...) bez zgody zarządcy tej 
nieruchomości.”

-

28 stycznia 2019 r. - II W 73/19
SSR Agnieszka Tworzydło
liczba obwinionych – 1
odmowa wszczęcia postępowania

- -
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Przepis prawa Wyroki nakazowe I instancja II instancja
Ponowne rozpatrzenie

w sądzie I instancji 

art. 145 kw 
16 czerwca 2018 r. (…) w okolicy terenu Sejmu poprzez
położenie  wieńca  i  dwóch  zniczy  zaśmiecił  miejsce
publiczne”

[brak danych]

22 stycznia 2019 r. - XI W 4572/18
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych] [brak danych]

art. 52 §1 kw
10 listopada 2018 r., Warszawa - „poprzez głośne okrzyki 
wydawane przez urządzenie nagłaśniające zakłócił 
przebieg uroczystości związanych z odsłonięciem 
pomnika Lecha Kaczyńskiego”

-
XI W 484/19 – w toku
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych – 1

PROTESTY RUCHÓW EKOLOGICZNYCH – 1 sprawa sądowa

art. 51 §1 kw
zakłócenie porządku publicznego  na terenie siedziby 
Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

[brak danych]

20 czerwca 2018 r. -  V W 6892/17
SSR Anna Ziembińska
liczba obwinionych - 14
umorzenie

[brak danych] [brak danych]
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II. KODEKS KARNY

Tabela 3. Postępowania prowadzone na podstawie Kodeksu Karnego – przesłuchania (policja, prokuratura), dochodzenia
prokuratorskie

Wydarzenie Przepis prawa Opis
Przesłuchania
Dochodzenia

KONTRMIESIĘCZNICE

Wymuszanie czynności 
urzędowych:
art. 224 § 2
Przestępstwa przeciwko 
wolności sumienia i wyznania:
art. 195 § 1
Przestępstwa przeciwko życiu i
zdrowiu:
art. 160 § 1 

10 maja 2017 r., Warszawa - oskarżony użył sformułowania: „bo
dam Ci w ucho” wobec agresywnie zachowującego się policjanta.
Zakłócanie uroczystości religijnych

10 października 2017 r., Warszawa - wyświetlanie napisów na 
wieży widokowej kościoła św. Anny, funkcjonariusze BOR złożyli
doniesienie do prokuratury, twierdząc że byli oślepiani przez 
działający projektor

2
3 (w charakterze świadka)

PROTESTY PRZECIWKO
SKRAJNEJ PRAWICY

Znieważenie funkcjonariusza 
publicznego:
art. 226 § 1

1 sierpnia 2017 r., Warszawa – reakcja na nieuzasadnione i 
agresywne zachowanie funkcjonariusza policji wobec 
kontrdemonstranta trzymającego baner z hasłami 
antyfaszystowskimi

1 

PROTESTY POD
SEJMEM RP 

Przestępstwa przeciwko 
wolności: 
art. 191 § 1
art. 193

grudzień 2016 r., Warszawa - protesty przeciwko ograniczaniu 
wolności mediów 6

1 (w charakterze świadka)

Przestępstwa przeciwko 
wolności: 
art. 193

listopad 2016 r., styczeń, czerwiec, lipiec 2017 r., Warszawa - 
protesty przeciwko zawłaszczaniu przestrzeni publicznej wokół 
parlamentu, która staje się niedostępna dla obywateli i obywatelek.
Protest wyrażony poprzez wejście na tereny zielone wokół Sejmu 
RP i rozwinięcie np. flagi Polski

7 
11 (w charakterze świadka)

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

17 (w charakterze świadka)

PROTESTY W OBRONIE
NIEZALEŻNOŚCI

SĄDÓW

Przestępstwa przeciwko 
wolności: 
art. 193

27 sierpnia 2018 r., Warszawa - protestujący trzymając 
transparent o treści „Zdradza ojczyznę ten kto łamie jej najwyższe 
prawo” zablokowali salę posiedzeń KRS w dniu wyboru 
kandydatów do Sądu Najwyższego

14 (w charakterze świadka) 
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Wydarzenie Przepis prawa Opis
Przesłuchania
Dochodzenia

PROTESTY W OBRONIE
NIEZALEŻNOŚCI

SĄDÓW cd

Przestępstwa przeciwko 
wolności: 
art. 193

18 lipca 2018 r., Warszawa - 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., Warszawa - „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

DZIAŁALNOŚĆ
ULICZNA:

ROZLEPIANIE ULOTEK,
MALOWANIE NAPISÓW,
AKCJE ULOTKOWE ITP.

Przestępstwa przeciwko czci i 
nietykalności cielesnej:
art. 212 § 1
Przestępstwa przeciwko 
Rzeczypospolitej Polskiej:
art. 135 § 2
Przestępstwa przeciwko 
porządkowi publicznemu: 
art. 257
art. 261
Przestępstwa przeciwko 
Rzeczypospolitej Polskiej
art. 137
Przestępstwa przeciwko 
mieniu:
art. 288 § 1

31 grudnia 2017 r., Nakło - protest przeciwko działaniom PiS: 
dwie osoby oskarżone o pomówienie grupy posłów PiS przez 
umieszczenie na drzwiach biura poselskiego napisu „macie krew 
na rękach, Piotr Szczęsny zginął przez was”
Bydgoszcz – protest przeciwko niekonstytucyjnym działaniom 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
Siemiatycze, akcja „STOP pedofilii w kościele” polegająca na 
wieszaniu dziecięcych bucików na płotach kościołów
10 marca 2019 r., Bydgoszcz, podczas Manify, w związku z 
interwencją przechodnia została zarekwirowana flaga 
przedstawiająca orła na biało-tęczowym tle
21 lutego 2019 r., Gdańsk, obalenie pomnika prałata Henryka 
Jankowskiego

6
5 (w charakterze świadka)
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KODEKS KARNY – PRZESŁUCHANIA cd

Wydarzenie Przepis prawa Opis
Przesłuchania
Dochodzenia

AKTYWNOŚĆ
INTERNETOWA

Przestępstwa przeciwko 
porządkowi publicznemu:
art. 255 § 1

Publikacja artykułu w internecie w związku z lipcowymi 
protestami w obronie niezależności sądów 1

4 (w charakterze świadka)

Przestępstwa przeciwko 
wolności: 
art. 190a § 2

Prawicowa blogerka oskarżyła internautę o podszywanie się pod 
jej tożsamość 1

PROTESTY PRZECIWKO
EKSHUMACJOM

Przestępstwa przeciwko 
wolności: 
art. 193

24 kwietnia 2017 r., Łódź - Stary Cmentarz, próba zablokowania 
ekshumacji ciała Joanny Agackiej-Indeckiej 6 (w charakterze świadka)
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Tabela 4. Postępowania prowadzone na podstawie Kodeksu Karnego – sprawy sądowe

Przepis prawa Akty oskarżenia I instancja II instancja
Ponowne rozpatrzenie

w sądzie I instancji 

KONTRMIESIĘCZNICE

art. 224 § 2 kk
10 maja 2017 r., Warszawa, oskarżony podczas legitymowania „stosował 
wobec funkcjonariusza policji groźbę bezprawną”, ponieważ powiedział: 
„Jeśli jeszcze raz to zrobisz, to dam ci w ucho”

17 maja 2017 r. - Prokuratura 
Rejonowa Warszawa Śródmieście -
Północ
liczba oskarżonych - 1

5 lipca 2018 r. - V K 269/17
SSR Katarzyna Rutkowska-Giwojno
liczba oskarżonych - 1
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

art. 222 § 1 kk
10 czerwca 2017 r., Warszawa, Władysław Frasyniuk oskarżony o 
naruszenie nietykalności funkcjonariusza policji podczas kontrmiesięcznicy 
na Krakowskim Przedmieściu

25 kwietnia 2018 r. 
liczba oskarżonych - 1

V K 387/18 – w toku
SSR Adam Grzejszczak
liczba oskarżonych - 1

art. 224 § 2 kk
10 września 2017 r. - Warszawa, Skwer Twardowskiego, reakcja na 
nieuzasadnione legitymowanie przez funkcjonariusza uczestników legalnej 
demonstracji

28 marca 2018 r.
liczba oskarżonych - 1

V K 199/18 – w toku
SSR Anna Tyszkiewicz
liczba oskarżonych - 1

PROTESTY PRZECIWKO SKRAJNEJ PRAWICY

art. 226 § 1 kk
29 kwietnia 2017 r., Warszawa, znieważenie policjanta podczas interwencji 
(blokada marszu ONR)

[brak danych]

24 stycznia 2018 r. -  V K 687/17
liczba oskarżonych - 1
warunkowe umorzenie na okres 
próby jednego roku, zmniejszenie 
kwotę, którą oskarżony ma 
przeznaczyć na Fundusz Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej oraz zwolnienie 
oskarżonego z kosztów sądowych

[brak danych] [brak danych]

art. 226 § 1 kk
1 sierpnia 2017 r., Warszawa, reakcja na nieuzasadnione i agresywne 
zachowanie funkcjonariusza policji wobec kontrdemonstranta trzymającego 
baner z hasłami antyfaszystowskimi

4 września 2017 r. - Prokuratura 
Rejonowa Warszawa Śródmieście
liczba oskarżonych - 1

22 listopada 2018 r. - II K 715/17
SSR Małgorzata Drewin 
liczba oskarżonych – 1
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]

art. 222 § 1 kk
1 maja 2018 r., Warszawa, interwencja policji wobec jednego z uczestników
blokady marszu nacjonalistycznej organizacji SZTURM

31 lipca 2018 r. - Prokuratura 
Rejonowa Warszawa Śródmieście -
Północ
liczba oskarżonych - 1

V K 498/18 – w toku
liczba oskarżonych - 1

1 maja 2018 r., Warszawa,  blokada marszu nacjonalistycznej organizacji 
SZTURM
art. 222 § 1 kk
naruszenie nietykalności funkcjonariusza policji 
art. 226 § 1 kk
znieważenie funkcjonariusza na służbie

[brak danych]

3 kwietnia 2019 r. - VI Nkd 128/18
SSR Joanna Aktyl
liczba oskarżonych – 1
uniewinnienie

[brak danych] [brak danych]
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KODEKS KARNY – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa Akty oskarżenia I instancja II instancja
Ponowne rozpatrzenie

w sądzie I instancji 

PROTESTY POD SEJMEM RP

art. 193 kk
25 stycznia 2017 r. oskarżeni weszli na tereny wokół Sejmu RP i stali 
trzymając transparent

[brak danych]

17 sierpnia 2017 r. -  II K 292/17
SSR Jakub Kamiński
liczba oskarżonych - 2
uniewinnienie

30 października 2017 r. -  X Ka 
1113/17
SSO Krzysztof Chmielewski
uniewinnienie prawomocne

-

art. 193 kk
30 listopada 2016 r. oskarżeni weszli na tereny wokół Sejmu RP i stali 
trzymając transparenty

[brak danych]

20 października 2017 r. -  II K 362/17
SSR Jakub Kamiński
liczba oskarżonych - 4
uniewinnienie

8 lutego 2018 r. -  X Ka 1420/17
SSO Monika Jankowska
uniewinnienie prawomocne

-

PROTESTY W OBRONIE NIEZALEŻNOŚCI SĄDÓW

art. 222 § 1 kk
27 kwietnia 2018 r., Warszawa, oskarżony podczas protestu przeciwko 
nowej KRS naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza policji podczas 
pełnienia przez niego obowiązków służbowych, „szarpał go za mundur 
służbowy oraz odepchnął na stojący w pobliżu płot ogrodzenia”

[brak danych]

12 grudnia 2018 r. - III K 1042/18
SSR Katarzyna Zaczek-Czech
wyrok nakazowy wydany zaocznie
3 miesiące ograniczenia wolności, 
prace społeczne
liczba oskarżonych – 1
III K 1042/18 – w toku
SSR Katarzyna Balcerzak-Danilewicz

DZIAŁALNOŚĆ ULICZNA

art. 158 § 1 kk
24 czerwca 2017 r., Radom, uczestnik pokojowej demonstracji (rocznica 
Radomskiego Czerwca'76) został oskarżony o udział w bójce z członkami 
Młodzieży Wszechpolskiej

30 lipca 2018 r. - Prokuratura 
Rejonowa Radom Wschód
liczba oskarżonych - 1

II K 2015/18 – w toku
SSR Wioletta  Łepecka
liczba oskarżonych - 1
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III. PRAWO PRASOWE

Tabela 5. Postępowania prowadzone na podstawie Prawa Prasowego – przesłuchania, akty oskarżenia

Wydarzenie Przepis prawa Opis Postępowania

KONTRMIESIĘCZNICE art. 43
Jeden z manifestujących został oskarżony przez prawicową 
dziennikarkę o uniemożliwienie wykonywania pracy 
dziennikarza

1

PROTESTY POD 
SEJMEM RP

art. 44 ust. 1
Utrudnianie pracy dziennikarzom TVP podczas protestów pod 
Sejmem RP 16 grudnia 2016 r.

7

IV. PRAWO ŁOWIECKIE

Tabela 6. Postępowania prowadzone na podstawie Prawa Łowieckiego - przesłuchania

Wydarzenie Przepis prawa Opis Przesłuchania (policja)

PROTESTY RUCHÓW
EKOLOGICZNYCH

art. 51 ust. 1 pkt 8 Dziennikarka towarzyszyła osobom blokującym polowanie. 1

V. USTAWA O OCHRONIE ZDROWIA ZWIERZĄT ORAZ ZWALCZANIU CHORÓB ZAKAŹNYCH
ZWIERZĄT

Tabela 7. Postępowania prowadzone na podstawie Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt - przesłuchania

Wydarzenie Przepis prawa Opis Przesłuchania

PROTESTY RUCHÓW
EKOLOGICZNYCH

art. 78 ust. 5
20 stycznia 2019 r., gm. Pniewy – protest przeciwko 
polowaniom zbiorowym na dziki w związku z zagrożeniem ASF

1
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Kalendarium nadchodzących rozpraw i posiedzeń:  maj - sierpień 2019

Warszawa:

8 maja 2019 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, wejście od ul. Żurawiej:
• Za to, że blokował drogę publiczną w trakcie protestów w obronie niezależności sądów w lipcu 2017 r., sprawa XI W 3680/17, art. 90 kw, rozprawa rozpoczyna
się o godz. 10:00, sala P22
Obwinieni: Tomasz
• Za  to,  że  10  listopada  2018  r.  krzycząc  „przez  urządzenie  nagłaśniające  zakłócił  przebieg  uroczystości  związanych  z  odsłonięciem  pomnika  Lecha
Kaczyńskiego”, tj. o czyn z art. 51 § 1 kw, sprawa XI W 484/19, ogłoszenie wyroku o godz. 14:50, sala P37
Obwiniony: Tomasz

13 maja 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. 13:00, sala 475
Obwinieni: Paweł Drozd, Ryszard, Grzegorz, Michał Archacki, Angelika

15 maja 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 3408/17,  art.  90 kw,  rozprawa
rozpoczyna się o godz. 9:00, sala 475
Obwinieni: Monika Rosłońska, Klementyna, Paweł
• Za  próbę  blokady marszu  ONR  29  kwietnia  2017,  sprawa  XI  W 2200/17,  art.  52  §  2  pkt  1  kw,  rozprawa  rozpoczyna  się  o  godz.  11:45,  sala  382
Obwinieni: Jerzy Kozłowski, Mateusz, Maria
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28 maja 2019 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, wejście od ul. Żurawiej:
• Za to, że 10 sierpnia 2017 r. nie podporządkował się poleceniom przewodniczącego zgromadzenia cyklicznego upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej
do opuszczenia miejsca trasy przemarszu, tj. o czyn z  art. 52 § 3 pkt 2 kw, sprawa  XI W 3639/18, rozprawa rozpoczyna się o godz. 10:15, sala P21
Obwiniony: Jacek

30 maja 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 523
Obwinieni: Kalina de Nisau, Adam Czerwoniec, Krystyna Zdziechowska, Tomasz Sikora, Mikołaj
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 379
Obwinieni: Anna, Dominika, Alicja, Łukasz, Danuta Zawadzka 

31 maja 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. 9:00, sala 352 (korytarz
H, piętro III).
Obwinieni:  Mateusz, Arkadiusz, Piotr, Bartłomiej, Marcin, Jarosław, Karol, Jerzy Kozłowski, Jan, Rafał, Arek Szczurek, Kacper, Kamil

3 czerwca 2019 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, wejście od ul. Żurawiej:
• Za to, że 10 września 2017 r. „wywierał wpływ na umundurowanego funkcjonariusza Policji (…) poprzez użycie wobec niego przemocy w ten sposób, że
stojąc za jego plecami popychał funkcjonariusza w celu zmuszenia go do zaniechania przeprowadzenia legitymowania”, sprawa V W 199/18, art. 224 § 2 kk, rozprawa
rozpoczyna się o godz. 9:00, sala 361
Obwinieni: Franciszek
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5 czerwca 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. 9:00, sala P4
Obwinieni: Leokadia Jung, Lucyna Łukian, Wojciech Kinasiewicz
• Za to, że nie posiadał przy sobie dowodu tożsamości, mimo potwierdzenia tożsamości przez osobę bliską, tj. o czyn z art. 65 § 2 kw, sprawa XI W 3758/18,
rozprawa rozpoczyna się o godz. 10:40, sala P21
Obwiniony: Zbigniew

14 czerwca 2019 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, wejście od ul. Żurawiej:
• Za to,  że 11 listopada 2017 r.  w Warszawie przy Al.  Jerozolimskich 3 siedząc na tracie przemarszu usiłowały przeszkodzić w przebiegu niezakazanego
zgromadzenia publicznego „MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI 2017”, tj. za czyn z art. 52 § 2 pkt. 1 kw., sprawa XI W 3642/18 , rozprawa rozpoczyna się o godz. 9:00, sala
258
Obwinione: Katarzyna Szumniak, Ewa Błaszczyk,  Zofia Marcinek, Agnieszka Markowska, Izabela Możdrzeń, Kinga Kamińska, Krystyna Zdziechowska, Lucyna
Łukian, Maria Bąk-Ziółkowska

3 lipca 2019 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, ul. Ogrodowa 51a:
• Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza policji podczas protestu przed siedzibą KRS 27 kwietnia 2018 r., sprawa III K 1042/18, art.  222 § 1 kk,
rozprawa rozpoczyna się o godz. 11:00, sala 524
Oskarżony: Sebastian

Wrocław:

2 maja 2019 r.
Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1
• Za  to,  że  11  listopada  2017  r.  we  Wrocławiu,  na  ul.  Kazimierza  Wielkiego,  stojąc  wspólnie  z  innymi  osobami  na  jezdni  i  blokując  trasę  przemarszu
przeszkodzili  w przebiegu niezakazanego zgromadzenia,  tj.  za wykroczenie z art.  52 § 2 pkt.  1 kw., sprawa IV Ka 91/19,  posiedzenie odwoławcze w sprawie
zażalenia oskarżyciela publicznego na wyrok z dnia 30 października 2018 r. (II W 475/18) rozpoczyna się o  godz. 10:00, sala 3
Obwinieni: Dagmara Drozd, Patryk Iwanicki, Bartosz Gawroński, Włodzimierz Komisarczyk, Anna, Marta, Jacek Zabokrzycki i Małgorzata Farynowska 
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Radom:

31 maja 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
2015/18, rozprawa rozpoczyna się o  godz. 9:00
Oskarżony: Andrzej

14 czerwca 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 2015/18, rozprawa rozpoczyna się o  godz. 9:00
Oskarżony: Andrzej

Bydgoszcz:

1 sierpnia 2019 r.
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4
• Za to, że 1 marca 2019 r. „dzwoniąc na numer telefonu Centrum Powiadamiania Kryzysowego fałszywym alarmem wywołał niepotrzebną czynność poprzez
bezpodstawne wezwanie patrolu Policji na interwencję dot. używania podczas zgromadzenia publicznego materiałów pirotechnicznych, co nie zostało potwierdzone” tj.
o czyn z art. 66 § 1 kw, sprawa III W 286/19, rozprawa rozpoczyna się o  godz. 10:30, sala 121
Obwiniony: Dariusz Durau
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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. 50
Kto nie opuszcza zbiegowiska publicznego pomimo wezwania właściwego organu, podlega karze aresztu albo grzywny. 
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),
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.
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Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym
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.

Art. 66
§ 1. Kto:
1) chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku 
publicznego lub zdrowia,
2) umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego
– podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.
§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych.

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. 92 
§ 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze 
grzywny albo karze nagany.
§ 2. Kto w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu, podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.
Art. 97
Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym
przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany. 
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Wykroczenia przeciwko mieniu:
Art. 127
§ 1. Kto samowolnie używa cudzej rzeczy ruchomej, podlega karze grzywny albo nagany. 
§ 2. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego. 

Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej:
Art. 141
Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych
albo karze nagany. 

Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego:
Art. 145
Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych 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. 
Art. 137
§ 1. Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku. 
§ 2. Tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwa 
obcego, wystawione publicznie przez przedstawicielstwo tego państwa lub na zarządzenie polskiego organu władzy.

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu:
Art. 158. 
§ 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 
157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
§ 3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 
Art. 160 
§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

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.
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§ 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.
Art. 191
§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
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 wolności sumienia i wyznania:
Art. 195 
§ 1. Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto złośliwie przeszkadza pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym.

Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej:
Art. 212. 
§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą 
poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do roku.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany 
przez pokrzywdzonego. 
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego. 

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. 
Art. 224 
§ 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub 
zaniechania prawnej czynności służbowej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest skutek określony w art.156 § 1 lub w art. 157 § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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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.

Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu:
Art. 255. 
§ 1. Kto publicznie nawołuje do popełnienia występku lub przestępstwa skarbowego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
§ 2. Kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 3. Kto publicznie pochwala popełnienie przestępstwa, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
Art. 256
§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo 
ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny
przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.
§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w § 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub 
naukowej. 
§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd orzeka przepadek przedmiotów, o których mowa w § 2, chociażby nie stanowiły własności sprawcy. 
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. 
Art. 261 
Znieważenie pomnika lub innego publicznie urządzonego miejsca 
Kto znieważa pomnik lub inne miejsce publiczne urządzone w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Przestępstwa przeciwko mieniu:
Art. 288 
Zniszczenie cudzej rzeczy 
§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.
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Prawo Prasowe

Art. 43
Kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia dziennikarza do opublikowania lub zaniechania opublikowania materiału prasowego albo do podjęcia lub zaniechania 
interwencji prasowej podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

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.

Prawo Łowieckie

Art. 51
Strzelanie do zwierzyny w miejscach publicznych, niszczenie gniazd, nor i urządzeń łowieckich
1. Kto:
1) strzela do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań mieszkalnych,
2) wybiera jaja, pisklęta, niszczy gniazda ptaków łownych lub niszczy ich lęgowiska,
3) przetrzymuje zwierzynę bez odpowiedniego zezwolenia,
4) niszczy nory i legowiska zwierząt łownych,
5) niszczy urządzenia łowieckie, wybiera karmę lub sól z lizawek,
6) poluje, nie posiadając przy sobie wymaganych dokumentów,
7) wbrew przepisom art. 42b polowanie indywidualne ust. 2 nie dokonuje wymaganych wpisów w upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego,
8) umyślnie utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie polowania
- podlega karze grzywny.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób

Art. 78
Kto:
1) wbrew zakazowi prowadzi szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym zwierząt lub wykonuje takie szczepienia,
2) nie stosuje się do nakazów, zakazów lub ograniczeń wydanych w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie, wymienionych w art. 44 uprawnienia
powiatowego lekarza weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ust. 1 pkt 3, 6, 9, 12 i 17, ust. 1a pkt 2 i pkt 6 lit. c, art. 45 kompetencje powiatowego lekarza 
weterynarii w razie zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 11 oraz art. 46 informacja o zagrożeniu wystąpienia lub wystąpienia choroby 
zakaźnej zwierząt ust. 3 pkt 2, 3, 4 i 10,
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3) nie stosuje się do nakazu przeprowadzenia powszechnych badań, leczenia lub innych zabiegów na zwierzętach z gatunków wrażliwych wydanego na podstawie art. 47 uprawnienia 
ministra w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt lub zagrożenia jej wystąpienia ust. 1, 
4) nie stosuje się do nakazów, zakazów lub ograniczeń, wydanych na podstawie art. 48 współpraca państw UE przy zwalczaniu choroby zakaźnej zwierząt ust. 3 lub art. 48a 
właściwość organów w sprawach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ust. 3 pkt 1,
5) udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności wynikających z nakazów organów Inspekcji Weterynaryjnej wydanych w związku ze zwalczaniem choroby zakaźnej zwierząt
- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
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