RAPORT ObyPomoc
lipiec 2020

Raport został sporządzony na podstawie informacji uzyskanych od osób zgłaszających się do grupy pomocy prawnej działającej przy Fundacji Wolni
Obywatele RP. Obejmuje jedynie udokumentowane przypadki, w tym m. in.: przesłuchania w komisariatach i prokuraturze w charakterze podejrzanych
lub świadków, wyroki nakazowe wydane na podstawie wniosków o ukaranie przygotowanych przez policję oraz postępowania prowadzone w oparciu o
przepisy kodeksu karnego.
W raporcie oprócz statystyk ogólnych, znajdują się również informacje o postanowieniach czy wyrokach sądowych, które zapadły w danym miesiącu
oraz kalendarium nadchodzących rozpraw i posiedzeń sądowych. Kończący raport aneks zawiera treść przepisów, na podstawie których stawiane są
zarzuty osobom protestującym.

Kontakt
telefon: +48 576 161 505
e-mail: pomocORP@protonmail.com
www.obywatelerp.org
Opracowanie: Magda Bakun

INFORMACJE OGÓLNE
SPRAWY NA ETAPIE DOCHODZENIA

Kodeks Wykroczeń
- 32 przesłuchania na policji (Łódź, Warszawa, Wrocław, Toruń, Wesoła, Grodzisk Mazowiecki)

Kodeks Karny
- 1 przesłuchanie w charakterze świadka – art. 135 kk
KARY ADMINISTRACYJNE – PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
- 1 umorzona kara na kwotę 12 500 pln - Inspektor Powiatowy m. st. Warszawy Jadwiga Mędelewska
SPRAWY SĄDOWE – Kodeks Wykroczeń
Wyroki nakazowe - 5 wyroków nakazowych obejmujących 12 osób:
za protesty przeciwko skrajnej prawicy – 1 wyrok, 7 osób
za protesty w obronie niezależności sądów - 1 wyrok, 1 osoba
za inne akcje protestacyjne - 1 wyrok, 1 osoba
za odmowę podania danych osobowych – 1 wyrok, 1 osoba
za gromadzenie się w stanie epidemii – 1 wyrok, 2 osoby
Umorzenia/uniewinnienia/odmowa wszczęcia postępowania I instancja - 6 spraw obejmujących 30 osób:
za kontrmiesięcznice – 1 sprawa, 11 osób
za protesty przeciwko skrajnej prawicy – 1 sprawa, 1 osoba
za protesty w obronie niezależności sądów – 1 sprawa, 1 osoba
za protesty w obronie niezależności mediów – 1 sprawa, 5 osób
za gromadzenie się w stanie epidemii – 2 sprawy, 12 osób
Wyroki prawomocne uniewinniające – za protesty przeciwko skrajnej prawicy – 1 wyrok obejmujący 5 osób
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Postępowania prowadzone na podstawie Kodeksu Wykroczeń
Wydarzenie
PROTESTY PRZECIWKO
SKRAJNEJ PRAWICY

INNE AKCJE
PROTESTACYJNE
np. rozdawanie ulotek, protesty
przeciwko fundamentalistom
religijnym, pikiety
solidarnościowe, obecność na
spotkaniach wyborczych itp.

Przepis prawa
Wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu:
art. 52 § 2 pkt 1
art. 52 § 2 pkt 4

•

Wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu:
art. 51 § 1
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. 54
OGRANICZANIE SWOBÓD
OBYWATELSKICH W STANIE
EPIDEMII

•

•

•

•

Opis

Przesłuchania

23 lutego 2020 r., Hajnówka – próba blokady Marszu
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, protestujący rozłożyli na
ulicy 79 białych róż i usiedli na trasie marszu
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10 maja 2020 r., Toruń – jednoosobowa demonstracja na
Rynku, zarzut za przytwierdzenie stelaża z plakatem
„KONSTYTUCJA” do latarni miejskiej i odmowa
wylegitymowania się bez podania podstawy faktycznej
9 czerwca 2020 r., Warszawa – akcja solidarnościowa z
zatrzymanymi aktywistami polegająca na rozlepianiu w
różnych miejscach plakatów informujących opinię
publiczną o nadużyciach ministra zdrowia. Zatrzymani
rozwieszali identyczne plakaty w gablotach AMS,
postawiono im zarzut kradzieży z włamaniem.
21 czerwca 2020 r., Wejherowo – spotkanie Andrzeja
Dudy w ramach kampanii wyborczej, uczestnik wiecu
wyborczego: „(…) poprzez nachalne i bezczelne
zaczepianie uczestników zgromadzenia oraz przepychanie
się między nimi zakłócił porządek publiczny”
maj, czerwiec 2020 r., Łódź – kilkuosobowe pikiety przy
ul. Piotrowskiej, w pobliżu Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego
Nie znamy okoliczności (4xRedlicki, Lodzia, Polowczyk)
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17

6
•

maj 2020 r., Warszawa, pl. Krasińskich – pikieta pod
Sądem Najwyższym wspierająca sędziów SN podczas
Zgromadzenia Ogólnego, na którym wybierano kandydata
na Pierwszego Prezesa SN
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Wydarzenie

Przepis prawa

OGRANICZANIE SWOBÓD
OBYWATELSKICH W STANIE
EPIDEMII cd.

Wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu:
art. 52
art. 54
Wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu:
art. 54
Wykroczenia przeciwko instytucjom
państwowym, samorządowym i
społecznym:
art. 65

Opis
•

•

4 lipca 2020 r., Wrocław - więc wyborczy Andrzeja Dudy,
na którym oprócz zwolenników urzędującego prezydenta
pojawiła się również bardzo duża grupa przeciwników
13 lipca 2020 r., Warszawa – Obywatele RP przed
Pałacem Prezydenckim rozstawili wielki baner, na którym
umieścili zarzuty wobec urzędującego prezydenta
Andrzeja Dudy („Andrzej Duda jest łgarzem i
krzywoprzysięzcą”)

Przesłuchania
1

5 zatrzymań
1

Postępowania prowadzone na podstawie Kodeksu Karnego
Wydarzenie

INNE AKCJE
PROTESTACYJNE

Przepis prawa
Przestępstwa przeciwko
Rzeczypospolitej Polskiej:
art. 135

Opis
23 lutego 2020 r., Hajnówka – podczas kontrmanifestacji
wobec marszu środowisk narodowych ku czci Rajsa Burego, na
kurtce jednego z kontrmanifestantów policja dostrzegła
naklejkę znieważającą prezydenta Andrzeja Dudę
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Przesłuchania
Dochodzenia

1 w charakterze świadka

Postępowania administracyjne – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Wydarzenie - opis
10 maja 2020 r., Warszawa – „nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania
się w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie” - członkowie Lotnej
Brygady Opozycji: „Zamierzaliśmy nakręcić filmik o wynikach exit pol z
»niewyborów«. (...) Na wysokości ul. Ossolińskich zatrzymała nas grupa
chyba z 10 policjantów z pytaniem gdzie idziemy. Zapytaliśmy czy musimy
się tłumaczyć. Padła odpowiedź że tak. (...) Bez przepychanek podaliśmy
dowody osobiste bo zależało nam na czasie. Spisali nas. (…) W tak zwanym
międzyczasie do policjantów dołączyli kolejni. Było ich chyba
pięćdziesięciu. Podjeżdżały kolejne suki. Na Ossoliński stało 7 sztuk i
dodatkowo na Krakowskim (pod Bristolem).”

Postępowanie

zakończone, umorzone po
odwołaniu
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Decyzja

Inspektor Powiatowy m. st. Warszawy
Jadwiga Mędelewska

Wysokość kary

12 500 pln

Postępowania sądowe – Kodeks Wykroczeń
WYROKI NAKAZOWE

Protesty przeciwko skrajnej prawicy
•

Obwinieni: Sławomir, Jan, Joanna, Anna, Maciej, Olga i Urszula „15 sierpnia 2017 r. (…) w Warszawie przy ul. Nowy Świat przeszkodzili w
przebiegu niezakazanego zgromadzenia mającego na celu »uczczenie zwycięstwa Wojska Polskiego nad bolszewikami w czasie Bitwy
Warszawskiej 1920 r.« w ten sposób, że usiedli wraz z innymi osobami na jezdni przed czołem marszu, przez co zablokowali jego dalsze
przejście”, tj. o czyn z art. 52 § 2 pkt 1 kw, grzywna 100 pln, V W 655/19
Protesty w obronie niezależności sądów

•

Obwiniony: Janusz „7 grudnia 2017 r. w godz. 19:55 – 20:30 w Warszawie idąc jezdnią ulic Matejki, Al. Ujazdowskich, Pięknej,
Mokotowskiej, Chopina, Calinescu, Pięknej, Marszałkowskiej, Wilczej w zwartej grupie osób tamował i utrudniał ruch na drodze publicznej. ”,
czyn z art. 90 kw, grzywna 100 pln, XI W 2140/18
Inne akcje protestacyjne

•

Obwiniony: Ireneusz Janaszak „27 lipca 2019 r. (…) w Gdańsku przy ul. Targ Drzewny zwołał i przewodniczył zgromadzeniu publicznemu bez
wymaganego zawiadomienia Urzędu Miejskiego w Gdańsku”, tj. o czyn z art. 52 § 2 pkt 2 kw, kara nagany, X W 5586/19
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Odmowa podania danych
•

Obwiniona Kalina de Nisau 16 sierpnia 2019 r. podczas pikiety przed komisariatem policji trzymając transparent o treści „PRZESTĘPCA NA
CZELE POLSKIEJ POLICJI?” odmówiła okazania dowodu tożsamości umundurowanemu funkcjonariuszowi policji, tj o czyn z art. 65 § 2
kw, grzywna 200 pln, V W 4737/19
Stan epidemii – zakaz zgromadzeń

•

Obwinieni: Artur i Łukasz, „1 maja 2020 r., w Poznaniu, na pl. Wolności (…) przewodniczyli zgromadzeniu wbrew ograniczeniom dotyczącym
zakazu ich organizowania (Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 19.04.2020 r.)”, czyn z art. 52 § 2 pkt 2 kw, kara nagany, VIII W 512/20

WYROKI I POSTANOWIENIA – NIEPRAWOMOCNE
Kontrmiesięcznice
•

1 lipca 2020 r. SSR Marcin Czerwiński uniewinnił 11 osób. Bożena, Jadwiga, Witold, Mikołaj Przybyszewski, Michał Suliborski, Krzysztof,
Dariusz, Adrian, Anna, Piotr i Nadia byli obwinieni o to, że 10 października 2017 r. zakłócili przebieg zgromadzenia cyklicznego
upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej, tj. o czyn z art. 52 § 2 pkt 1 kw. (V W 66/19)
Protesty przeciwko skrajnej prawicy

•

9 lipca 2020 r. SSR Adam Pruszyński umorzył postępowanie wobec Justyny obwinionej o to, że „6 kwietnia 2019 r. (…) w Warszawie przy
ul. Krakowskie Przedmieście przeszkodziła w przebiegu niezakazanego zgromadzenia pod hasłem „Uniwersytet wolny od Marksizmu” w ten
sposób, że usiadła wraz z innymi osobami na jezdni, przez co zablokowała jego dalsze przejście (…) oraz w tym samym miejscu i czasie
odmówiła umundurowanym funkcjonariuszom Policji okazania dowodu tożsamości”, tj. o czyn z art. 52 § 2 pkt 1 kw i art. 65 § 2 kw. (V W
35/20)

•
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Protesty w obronie niezależności sądów
•

6 lipca 2020 r. SSR Jakub Kamiński uniewinnił Konrada Korzeniowskiego obwinionego o to, że 18 lipca 2018 r. zakłócił porządek publiczny
przeskakując przez metalowe płotki okalające Sejm RP tj. czyn z art. 51 § 1 kw. (V W 3397/19)
Protesty w obronie niezależności mediów

•

8 lipca 2020 r. SSR Łukasz Biliński uniewinnił 5 osób: Monika, Szymon, Joanna Gzyra, Elżbieta Podleśna i Gabriela Lazarek zostali
obwinieni o to, że 22 lutego 2019 r. przed siedzibą TVP blokowali drogę publiczną „uniemożliwiając ruch pojazdu” M. Ogórek, tj o czyn z art.
90 kw. oraz za naklejanie naklejek na samochodzie, tj o czyn z art. 63a kw. (V W 2404/19)
Stan epidemii – zakaz zgromadzeń

• 2 lipca 2020 r. SSR Adam Pruszyński umorzył postępowanie wobec 5 osób. Leokadia Jung, Wojciech Kinasiewicz, Kalina De Nisau,
Magdalena Pecul-Kudelska i Tadeusz Szczęśniewicz zostali obwinieni o to, że 26 marca 2020 r. naruszyli zakaz gromadzenia się wprowadzony
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w związku z ogłoszeniem stanu epidemii, tj o czyn z art. 54 kw. (V W 1083/20)
• 3 lipca 2020 r. SSR Ewa Jaworska-Głosek umorzyła postępowanie wobec 7 osób. Marek, Beata Karalus, Ewa Turska, Andrzej, Katarzyna,
Piotr Kłoda i Krzysztof zostali obwinieni o to, że 11 maja 2020 r. w Łodzi (...) w rejonie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego naruszyli zakaz
gromadzenia się wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w związku z ogłoszeniem stanu epidemii, tj o czyn z art. 54 kw. (VI W
455/20)
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WYROKI I POSTANOWIENIA – PRAWOMOCNE
Protesty przeciwko skrajnej prawicy
•

30 lipca 2020 r. SSO Przemysław Wasilewski utrzymał w mocy uniewinnienie jednej osoby przez sąd I instancji oraz zmienił
postanowienie sądu I instancji i uniewinnił od zarzutów 4 osoby. 20 grudnia 2019 r. SSR Adam Konrad Rodakowski uniewinnił jedną osobę
od wszystkich zarzutów. 4 kolejne osoby uniewinnił od zarzutu blokowania drogi publicznej, tj. o czyn z art. 90 kw, natomiast uznał za winne
popełnienia wykroczenia z art. 52 § 2 pkt 1 i 4 kw, jednocześnie odstąpił od ukarania. 24 lutego 2019 r. w Hajnówce Anna, Beata, Elżbieta,
Katarzyna i Magdalena usiłowały przeszkodzić w przebiegu niezakazanego zgromadzenia zorganizowanego ku czci Romualda Rajsa Burego,
art. 52 § 2 pkt 1 kw, nie opuściły miejsca zgromadzenia, art. 52 § 2 pkt 4 kw oraz blokowały ruch na drodze publicznej, art. 90 kw. (VII W
218/19)
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Kalendarium nadchodzących rozpraw i posiedzeń: wrzesień 2020 - październik 2020
Warszawa:
5 sierpnia 2020 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, al. Solidarności 127:
•
Za odmowę podania miejsca zatrudnienia podczas legitymowania w trakcie protestów w obronie niezależności sądów 12 grudnia 2017 r. w Warszawie , tj. o
czyn z art. 65 § 2 kw, sprawa X Ka 361/20, posiedzenie odwoławcze w sprawie zażalenia obwinionego na wyrok skazujący z dnia 8 stycznia 2020 r. (V W
187/19) rozpoczyna się o godz. 9:00, sala 237
Obwiniony: Michał Szymanderski-Pastryk
11 sierpnia 2020 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, wejście od ul. Żurawiej:
•
Za to, że 10 czerwca 2017 r. przeszkadzali w przebiegu zgromadzenia cyklicznego upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej, tj. o czyn z art. 52 § 2
pkt 1 kw, ponowne rozpatrzenie sprawy XI W 2694/17 po decyzji Sądu Okręgowego, rozprawa (V W 22/19) rozpoczyna się o godz. 13:30, sala 379
Obwinieni: Robert, Iwona, Marek, Izabela
18 sierpnia 2020 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, wejście od ul. Żurawiej:
•
Za to, że 12 grudnia 2017 r., w Warszawie przy ul. Górnośląskiej tamowali i utrudniali ruch na drodze publicznej, tj. za czyn z art. 90 kw, sprawa V W
190/19, rozprawa rozpoczyna się o godz. 9:00, sala 358
Obwinieni: Ewa Trojanowska, Piotr Pytlakowski, Anna
19 sierpnia 2020 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, wejście od ul. Żurawiej:
•
Za to, że blokowali drogę publiczną w trakcie protestów w obronie niezależności sądów w grudniu 2017 r. , tj. o czyn z art. 90 kw, sprawa V W 230/19,
rozprawa rozpoczyna się o godz. 12:30, sala 379.
Obwinieni: Mariusz, Krystyna, Izabela, Robert, Janusz, Joanna, Zbigniew, Wojciech
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20 sierpnia 2020 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, wejście od ul. Żurawiej:
•
Za to, że podczas pikiety pod komisariatem policji na ul. Zakroczymskiej, trzymając kijek od transparentu z napisem „PRZESTĘPCA NA CZELE
POLSKIEJ POLICJI?”, odmówiła okazania dokumentu tożsamości umundurowanemu funkcjonariuszowi, sprawa V W 4734/19, art. 65 § 2 kw, rozprawa
rozpoczyna się o godz. 12:30, sala 244
Obwiniona: Elżbieta Modlinger
15 września 2020 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, wejście od ul. Żurawiej:
•
Za to, że blokowała drogę publiczną w trakcie protestów w obronie niezależności sądów w lipcu 2017 r., tj. o czyn z art. 90 kw, rozprawa (V W 661/19)
rozpoczyna się o godz. 12:00, sala 357
Obwiniona: Danuta Zawadzka
21 września 2020 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, wejście od ul. Żurawiej:
•
Za blokowanie trasy przemarszu niezakazanego zgromadzenia 15 sierpnia 2018 r. na ul. Nowy Świat w Warszawie, tj. o czyn z art. 52 § 2 pkt 1 kw, sprawa
V W 3337/19, rozprawa rozpoczyna się o godz. 13:00, sala 450
Obwinieni: Piotr Pytlakowski, Joanna
28 września 2020 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, wejście od ul. Żurawiej:
•
Za blokowanie trasy przemarszu niezakazanego zgromadzenia 15 sierpnia 2018 r. na ul. Nowy Świat w Warszawie, sprawa V W 3336/19, art. 52 § 2 pkt 1
kw, rozprawa rozpoczyna się o godz. 13:45, sala 379
Obwinieni: Barbara, Wojciech
1 października 2020 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, wejście od ul. Żurawiej:
•
Za blokowanie trasy przemarszu niezakazanego zgromadzenia 15 sierpnia 2018 r. na ul. Nowy Świat w Warszawie, tj. o czyn z art. 52 § 2 pkt 1 kw, sprawa
V W 3510/19, rozprawa rozpoczyna się o godz. 10:30, sala 361
Obwiniony: Janusz Polowczyk
•
Za to, że blokowali drogę publiczną w trakcie protestów w obronie niezależności sądów w grudniu 2017 r. , tj. o czyn z art. 90 kw, sprawa V W 230/19,
rozprawa rozpoczyna się o godz. 11:30, sala 361
Obwiniona: Elżbieta
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Hajnówka:
3 sierpnia 2020 r.
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Wydziały Zamiejscowe w Hajnówce, ul. Warszawska 87:
•
Za to, że 23 lutego 2019 r. na ul. Stefana Batorego w Hajnówce usiłowali przeszkodzić w przebiegu niezakazanego zgromadzenia „IV Hajnowski Marsz
Pamięci Żołnierzy Wyklętych" zorganizowanego przez środowiska narodowe tj. o czyn z art. 52 § 2 pkt. 1 kw., nie opuścili miejsca zgromadzenia tj. o czyn z art. 52
§ 2 pkt. 4 kw. oraz za to, że tamowali i utrudniali ruch na drodze publicznej tj. o czyn z art. 90 kw., sprawa VII W 293/19, rozprawa rozpoczyna się o godz. 9:00,
sala I
Obwinieni: Ewa Trojanowska, Ada, Joanna Wróblewska
5 sierpnia 2020 r.
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Wydziały Zamiejscowe w Hajnówce, ul. Warszawska 87:
•
Za to, że 23 lutego 2019 r. na ul. Stefana Batorego w Hajnówce usiłowali przeszkodzić w przebiegu niezakazanego zgromadzenia „IV Hajnowski Marsz
Pamięci Żołnierzy Wyklętych" zorganizowanego przez środowiska narodowe tj. o czyn z art. 52 § 2 pkt. 1 kw., nie opuścili miejsca zgromadzenia tj. o czyn z art. 52
§ 2 pkt. 4 kw. oraz za to, że tamowali i utrudniali ruch na drodze publicznej tj. o czyn z art. 90 kw., sprawa VII W 293/19, rozprawa rozpoczyna się o godz. 9:00,
sala I
Obwinieni: Ewa Trojanowska, Ada, Joanna Wróblewska
26 sierpnia 2020 r.
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Wydziały Zamiejscowe w Hajnówce, ul. Warszawska 87:
•
Za to, że 23 lutego 2019 r. na ul. Stefana Batorego w Hajnówce usiłowali przeszkodzić w przebiegu niezakazanego zgromadzenia „IV Hajnowski Marsz
Pamięci Żołnierzy Wyklętych" zorganizowanego przez środowiska narodowe tj. o czyn z art. 52 § 2 pkt. 1 kw., nie opuścili miejsca zgromadzenia tj. o czyn z art. 52
§ 2 pkt. 4 kw. oraz za to, że tamowali i utrudniali ruch na drodze publicznej tj. o czyn z art. 90 kw., sprawa VII W 293/19, rozprawa rozpoczyna się o godz. 9:00,
sala I
Obwinieni: Ewa Trojanowska, Ada, Joanna Wróblewska
27 sierpnia 2020 r.
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Wydziały Zamiejscowe w Hajnówce, ul. Warszawska 87:
•
Za to, że 23 lutego 2020 r. na ul. Stefana Batorego w Hajnówce usiłowali przeszkodzić w przebiegu niezakazanego zgromadzenia „V Hajnowski Marsz
Pamięci Żołnierzy Wyklętych" zorganizowanego przez środowiska narodowe tj. o czyn z art. 52 § 2 pkt. 1 kw., nie opuścili miejsca zgromadzenia tj. o czyn z art. 52
§ 2 pkt. 4 kw, sprawa VII W 140/20 i VII W 140/20, rozprawa rozpoczyna się o godz. 12:30, sala I
Obwinieni: Beata Karalus, Katarzyna Sikorska-Siudek, Krystyna Zdziechowska
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8 września 2020 r.
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Wydziały Zamiejscowe w Hajnówce, ul. Warszawska 87:
•
Za to, że 23 lutego 2019 r. na ul. Stefana Batorego w Hajnówce usiłowali przeszkodzić w przebiegu niezakazanego zgromadzenia „IV Hajnowski Marsz
Pamięci Żołnierzy Wyklętych" zorganizowanego przez środowiska narodowe tj. o czyn z art. 52 § 2 pkt. 1 kw., nie opuścili miejsca zgromadzenia tj. o czyn z art. 52
§ 2 pkt. 4 kw. oraz za to, że tamowali i utrudniali ruch na drodze publicznej tj. o czyn z art. 90 kw., sprawa VII W 306/19, rozprawa rozpoczyna się o godz. 10:00,
sala I
Obwinieni: Krystyna Zdziechowska, Tadeusz Jakrzewski, Paweł, Leokadia Jung, Mikołaj Przybyszewski, Lucyna Łukian, Janusz Polowczyk
15 września 2020 r.
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Wydziały Zamiejscowe w Hajnówce, ul. Warszawska 87:
•
Za to, że 23 lutego 2019 r. na ul. Stefana Batorego w Hajnówce usiłowali przeszkodzić w przebiegu niezakazanego zgromadzenia „IV Hajnowski Marsz
Pamięci Żołnierzy Wyklętych" zorganizowanego przez środowiska narodowe tj. o czyn z art. 52 § 2 pkt. 1 kw., nie opuścili miejsca zgromadzenia tj. o czyn z art. 52
§ 2 pkt. 4 kw. oraz za to, że tamowali i utrudniali ruch na drodze publicznej tj. o czyn z art. 90 kw., sprawa VII W 410/19, rozprawa rozpoczyna się o godz. 10:00,
sala I
Obwinieni: Beata, Jerzy, Jurek Kuta
22 września 2020 r.
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Wydziały Zamiejscowe w Hajnówce, ul. Warszawska 87:
•
Za to, że 23 lutego 2019 r. na ul. Stefana Batorego w Hajnówce usiłowali przeszkodzić w przebiegu niezakazanego zgromadzenia „IV Hajnowski Marsz
Pamięci Żołnierzy Wyklętych" zorganizowanego przez środowiska narodowe tj. o czyn z art. 52 § 2 pkt. 1 kw., nie opuścili miejsca zgromadzenia tj. o czyn z art. 52
§ 2 pkt. 4 kw. oraz za to, że tamowali i utrudniali ruch na drodze publicznej tj. o czyn z art. 90 kw., sprawa VII W 260/19, rozprawa rozpoczyna się o godz. 10:00,
sala I
Obwinieni: Mariusz Piłat, Piotr Stańczak, Krystyna, Wojciech, Tomasz
29 września 2020 r.
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Wydziały Zamiejscowe w Hajnówce, ul. Warszawska 87:
•
Za to, że 23 lutego 2019 r. na ul. Stefana Batorego w Hajnówce usiłowali przeszkodzić w przebiegu niezakazanego zgromadzenia „IV Hajnowski Marsz
Pamięci Żołnierzy Wyklętych" zorganizowanego przez środowiska narodowe tj. o czyn z art. 52 § 2 pkt. 1 kw., nie opuścili miejsca zgromadzenia tj. o czyn z art. 52
§ 2 pkt. 4 kw. oraz za to, że tamowali i utrudniali ruch na drodze publicznej tj. o czyn z art. 90 kw., sprawa VII W 391/19, rozprawa rozpoczyna się o godz. 10:00,
sala III
Obwinieni: Mieczysław Siudek, Kasia Siudek, Agnieszka, Ewa, Marek, Michał Dadlez, Adam, Michał, Dariusz
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6 października 2020 r.
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Wydziały Zamiejscowe w Hajnówce, ul. Warszawska 87:
•
Za to, że 23 lutego 2019 r. na ul. Stefana Batorego w Hajnówce usiłowali przeszkodzić w przebiegu niezakazanego zgromadzenia „IV Hajnowski Marsz
Pamięci Żołnierzy Wyklętych" zorganizowanego przez środowiska narodowe tj. o czyn z art. 52 § 2 pkt. 1 kw., nie opuścili miejsca zgromadzenia tj. o czyn z art. 52
§ 2 pkt. 4 kw. oraz za to, że tamowali i utrudniali ruch na drodze publicznej tj. o czyn z art. 90 kw., sprawa VII W 400/19, rozprawa rozpoczyna się o godz. 10:00,
sala I
Obwinieni: Katarzyna Urbaniak, Marzena Szymkiewicz, Wojciech Kinasiewicz, Piotr Pytlakowski, Marek, Dominik

Toruń:
13 sierpnia 2020 r.
Sąd Rejonowy w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 12/14
•
Za to, że 10 maja 2020 r. oparł stelaż z plakatem „KONSTYTUCJA” o małą architekturę na rynku w Toruniu, tj. o czyn z art. 63a § 1 kw oraz odmówił
wylegitymowania się, tj. o czyn z art. 65 § 2 kw, sprawa VIII W 529/20, rozprawa rozpoczyna się o godz. 9:00, sala 30
Obwiniony: Wojciech Konopacki

Łódź:
4 sierpnia 2020 r.
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia VI Wydział Karny, al. Kościuszki 107/109, Łódź:
•
Za to, że 12 maja 2020 r. naruszyli zakaz gromadzenia się wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w związku z ogłoszeniem stanu epidemii, tj o
czyn z art. 54 kw., sprawa VI W 522/20, posiedzenie rozpoczyna się o godz. 9:30
Obwinieni: Marek, Beata Karalus, Andrzej, Ewa Turska
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ANEKS
Osobom zgłaszającym się do grupy ObyPomoc, jak również aktywistom Ruchu Obywatele RP stawiane są zarzuty z Kodeksu Wykroczeń, Kodeksu
Karnego, Prawa Prasowego oraz Prawa Łowieckiego. Podajemy treść przepisów pojawiających się w treści Raportu.

Kodeks Wykroczeń
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu:
Art. 51
§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze
aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej
substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
Art. 52
§ 1. Kto bierze udział w zgromadzeniu, posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia– podlega karze
aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.
§ 2. Kto:
1) przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu niezakazanego zgromadzenia,
2) organizuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia lub przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu,
3) przewodniczy zgromadzeniu po rozwiązaniu go,
4) bezprawnie zajmuje lub wzbrania się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza jako organizator lub przewodniczący zgromadzenia
– podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. Kto:
1) będąc przewodniczącym lub organizatorem zgromadzenia, umyślnie nie podejmuje środków niezbędnych dla zapewnienia zgodnego z przepisami prawa przebiegu zgromadzenia
oraz zapobieżenia powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia,
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2) nie podporządkowuje się żądaniom lub poleceniom przewodniczącego zgromadzenia lub jego organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015r. – Prawo o
zgromadzeniach (Dz. U. poz. 1485),
3) wzbrania się opuścić miejsce zgromadzenia po jego rozwiązaniu
– podlega karze grzywny.
§ 4. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
Art. 54
Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych,podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze
nagany.
Art. 63a
§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu
bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 1a. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy,
oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.
Wykroczenia przeciwko 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.
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.
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Kodeks Karny
Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 135
Czynna napaść lub znieważenie Prezydenta RP
§ 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.
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