RAPORT ObyPomoc - Dodatek
11 kwietnia 2017 - 30 września 2022
Dodatek do raportu to obszerne zestawienie szczegółowych informacji dotyczących przesłuchań w komisariatach i prokuraturze w charakterze podejrzanych lub
świadków, wyroków nakazowych wydanych na podstawie wniosków o ukaranie przygotowanych przez policję oraz postępowań prowadzonych w oparciu o przepisy
kodeksu wykroczeń (cz. I, str. 2), kodeksu karnego (cz. II, str. 108) prawa administracyjnego (cz. III, str. 122), prawa prasowego, prawa łowieckiego i ustawy
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (cz. IV-VI, str. 125). Kończący dokument aneks (str. 126) zawiera treść przepisów, na podstawie
których stawiane są zarzuty osobom protestującym.
Dane są aktualizowane.

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

Opracowanie: Magda Bakun

I. KODEKS WYKROCZEŃ
Tabela 1. Postępowania prowadzone na podstawie Kodeksu Wykroczeń - przesłuchania
Wydarzenie

KONTRMIESIĘCZNICE

PROTESTY PRZECIWKO
SKRAJNEJ PRAWICY

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

Opis

•
•

•
•
•

•

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.

Przesłuchania
Zatrzymania

156

29 kwietnia 2017 r., Warszawa - blokada marszu
zorganizowanego przez Obóz Narodowo Radykalny
23

•

•

1 sierpnia 2017 r., Wrocław - protesty przeciwko
zawłaszczeniu obchodów rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego przez środowiska nacjonalistycznonarodowe, wyrażony poprzez eksponowanie transparentów
„Faszyzm stop” i in.
15 sierpnia 2017 r., Warszawa - blokada marszu
zorganizowanego przez Młodzież Wszechpolską

2

2

46

KODEKS WYKROCZEŃ - PRZESŁUCHANIA cd

Wydarzenie

PROTESTY PRZECIWKO
SKRAJNEJ PRAWICY cd

Przepis prawa

Opis

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

•

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

•
•

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

Przesłuchania
Zatrzymania

36

8
1 (w charakterze świadka)

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

•
•
•
•

1 marca 2018 r., Warszawa - blokowanie Marszu Żołnierzy
Wyklętych zorganizowanego przez środowiska narodowe
5 marca 2018 r., Bydgoszcz, agresja słowna i fizyczna
uczestników Marszu Żołnierzy Wyklętych wobec członków
organizacji opozycyjnych
1 maja 2018 r., Warszawa – blokada marszu
nacjonalistycznej organizacji SZTURM
6 maja 2018 r., Katowice - blokada marszu środowisk
narodowych zakończona rozwiązaniem marszu przez
prezydenta miasta

3

15
2 (w charakterze świadka)
5
1

KODEKS WYKROCZEŃ - PRZESŁUCHANIA cd

Wydarzenie

PROTESTY PRZECIWKO
SKRAJNEJ PRAWICY cd

Przepis prawa

Opis

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
Wykroczenia przeciwko porządkowi i
spokojowi publicznemu:
art. 52 § 2 pkt 1
Wykroczenia przeciwko porządkowi i
spokojowi publicznemu:
art. 52 § 2 pkt 4
Wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i porządkowi w
komunikacji:
art. 90
Wykroczenia przeciwko instytucjom
państwowym, samorządowym i
społecznym
art. 66 § 1 pkt 1

•

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

•

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

•

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

•

23 lutego 2019 r., Hajnówka – próba blokady Marszu
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, protestujący rozłożyli na
ulicy 79 białych róż i usiedli na trasie marszu

Przesłuchania
Zatrzymania

2

19

14

•

•

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 marca 2019 r., Warszawa – protestujący siedząc na jezdni
próbowali zablokować przemarsz demonstracji ku czci
Żołnierzy Wyklętych
3 marca 2019 r., Łódź - blokada marszu ku czci tzw.
żołnierzy wyklętych zorganizowanego przez środowiska
narodowe

1

24

5

4

KODEKS WYKROCZEŃ - PRZESŁUCHANIA cd

Wydarzenie

PROTESTY PRZECIWKO
SKRAJNEJ PRAWICY cd

Przepis prawa

Opis

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

•

Wykroczenia przeciwko porządkowi i
spokojowi publicznemu:
art. 52 § 2 pkt 1
art. 52 § 2 pkt 4
Wykroczenia przeciwko porządkowi i
spokojowi publicznemu:
art. 52 § 2 pkt 1
art. 52 § 2 pkt 4
art. 52 § 3 pkt 2
art. 52 § 3 pkt 3
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. 52 § 2 pkt 1
art. 52 § 2 pkt 4
Wykroczenia przeciwko porządkowi i
spokojowi publicznemu:
art. 51 § 1

•

•

•

•

•

1 sierpnia 2019 r., Warszawa, pl. Krasińskich – protest
przeciwko zorganizowaniu przez środowiska narodowe
marszu w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego,
demonstranci przebywali w pobliżu pomnika Powstańców,
nie chcieli opuścić placu, na wniosek organizatora policja
wyniosła kilkanaście osób
15 sierpnia 2019 r., Warszawa – piknik antyfaszystowski na
Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, blokada marszu
zorganizowanego przez Młodzież Wszechpolską
11 listopada 2019 r., Warszawa – spontaniczne
zgromadzenie pod palmą na rondzie de Gaulle’a.
Zgromadzeni trzymając transparent z napisem
KONSTYTUCJA oczekiwali na przejście Marszu
Niepodległości
30 listopada 2019 r., Bydgoszcz – pikieta z transparentami
„BURY NIE JEST BOHATEREM”, „STOP MOWIE
NIENAWIŚCI”, „TU SĄ GRANICE PRZYZWOITOŚCI”
przeciwko czczeniu Romualda Rajsa Burego przez
środowiska nacjonalistyczne
23 lutego 2020 r., Hajnówka – próba blokady Marszu
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, protestujący rozłożyli na ulicy
79 białych róż i usiedli na trasie marszu
1 marca 2020 r., Rzeszów – kilka osób z transparentem
„STOP ZAKŁAMYWANIU HISTORII” usiadło na trasie
przemarszu środowisk narodowych

5

Przesłuchania
Zatrzymania

12

17

12

1

17

2

KODEKS WYKROCZEŃ - PRZESŁUCHANIA cd

Wydarzenie

PROTESTY PRZECIWKO
SKRAJNEJ PRAWICY cd

PROTESTY W OBRONIE
NIEZALEŻNOŚCI SĄDÓW

Przepis prawa

Opis

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

•

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

•

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

1 sierpnia 2020 r., Warszawa, pl. Krasińskich – grupa
Obywateli RP z białymi różami stanęła w milczeniu pod
pomnikiem Powstania Warszawskiego. Przewodniczący
zgromadzenia organizowanego przez środowiska narodowe
zażądał od policji, by usunęła osoby z różami z placu. Policja
wyniosła kilkanaście osób.
26 czerwca 2021 r., Łódź – dwie osoby z transparentem
„Mamy prawa. Prawa fizyki, prawa logiki, prawa
człowieka” próbowały symbolicznie zablokować „Marsz
Normalności” odbywający się w tym samym czasie co
Parada Równości.

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
• 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

6

Przesłuchania
Zatrzymania

6
1 zatrzymanie

2 zatrzymania

100
1 (w charakterze świadka)

84

KODEKS WYKROCZEŃ - PRZESŁUCHANIA cd

Wydarzenie

PROTESTY W OBRONIE
NIEZALEŻNOŚCI SĄDÓW cd

Przepis prawa
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
Wykroczenia przeciwko porządkowi i
spokojowi publicznemu:
art. 63a § 1
Wykroczenia przeciwko porządkowi i
spokojowi publicznemu:
art. 116 § 1a

PROTESTY POD SEJMEM RP

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

Opis

•

•

•

•

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, przejście przez barierki ustawione na chodniku przy
ul. Wiejskiej
28 sierpnia 2018 r., Warszawa - próba blokady wjazdu do
Krajowej Rady Sądownictwa w dniu wyboru kandydatów do
Sądu Najwyższego

21 kwietnia 2021 r., Warszawa - symboliczna blokada
budynku Sądu Najwyższego. Tego dnia były prokurator
Adam Roch, zasiadający w nielegalnej Izbie Dyscyplinarnej
SN, miał rozpatrzeć wniosek prokuratury o zatrzymanie
sędziego Igora Tulei.

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.

•

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

7

Przesłuchania
Zatrzymania

21

1

11
7 (w charakterze świadka)

4

KODEKS WYKROCZEŃ - PRZESŁUCHANIA cd

Wydarzenie

Przepis prawa

Opis

Przesłuchania
Zatrzymania

PROTESTY PRZECIWKO KOALICJI RZĄDZĄCEJ

INNE AKCJE
PROTESTACYJNE

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

•

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

•

•

•

Warszawa – napisy na chodnikach, wlepki antyrządowe

•

24 lutego 2019 r., Warszawa – głośne odtwarzanie
przemówień telewizyjnych pod domem Jarosława
Kaczyńskiego
10 maja 2019 r., Warszawa – protestujący wszedł na
pomnik ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku, trzymając
transparent o treści „Ein Volk, ein Reich, ein Kaczyński?
NIE!!” krzyczał w kierunku Jarosława Kaczyńskiego
„Przestań okłamywać naród!”
Gdańsk - naklejanie na biuro PiS nalepek o treści: „Cicho
nie będziemy siedzieć”

•

np. rozdawanie ulotek, protesty
przeciwko fundamentalistom
religijnym, obecność na
spotkaniach wyborczych itp.
Wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu:
art. 63a § 1
Wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu:
art. 51 § 1
Wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu:
art. 49 § 1
Wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu:
art. 63a § 1

Przemyśl, Sanok - malowanie napisów na ulicach miasta,
pikiety przed siedzibą PiS
Przemyśl - powieszenie koszulki z napisem „Konstytucja”
na pomniku Szwejka na przemyskim rynku
14 października 2018 r., Przemyśl – umieszczenie na
chodniku napisów „PiS Off” i „DOŚĆ PiS”

•
•

9 lipca 2018 r., Warszawa – „niewygodne” pytania na
spotkaniu wyborczym Patryka Jakiego

•

20 sierpnia 2019 r., Sochaczew – podczas wizyty Mateusza
Morawieckiego przeciwnik rządu krzyczał w miejscu
publicznym „kłamca”
Warszawa - wyświetlanie listu Piotra Szczęsnego na murze,
sprejowanie chodników napisami m. in. „dość propagandy
PiS” „TVP kłamie”, cytatami z listu Pana Piotra Szczęsnego

•

8

2
1 (w charakterze świadka)
1
1 (w charakterze świadka)
1
3
3 (w charakterze świadka)
1

1

1
1
1 (w charakterze świadka)
8

KODEKS WYKROCZEŃ - PRZESŁUCHANIA cd

Wydarzenie

Przepis prawa

Opis

Przesłuchania
Zatrzymania

PROTESTY PRZECIWKO KOALICJI RZĄDZĄCEJ cd
Wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu:
art. 52 § 2 pkt 1

Wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu:
art. 51 § 1
INNE AKCJE
PROTESTACYJNE cd
np. rozdawanie ulotek, protesty
przeciwko fundamentalistom
religijnym, obecność na
spotkaniach wyborczych itp.

Wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu:
art. 51 § 1
Wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu:
art. 52 § 2 pkt 1
Wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu:
art. 63a § 1
Wykroczenia przeciwko instytucjom
państwowym, samorządowym i
społecznym:
art. 65 § 2

•

•
•

•

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

10 listopada 2018 r., Warszawa – protest podczas
odsłonięcia pomnika Lecha Kaczyńskiego
10 kwietnia 2019 r., Warszawa – zakłócanie państwowych
obchodów rocznicy katastrofy w Smoleńsku

3

10 lutego 2020 r., Puck – podczas wizyty Andrzeja Dudy
przeciwnicy rządu podczas przemówienia w miejscu
publicznym gwizdali i krzyczeli: „kłamca”, „trybunał
stanu”, republika banasiowa”, „przestań łgać”, „będziesz
siedział”

1

•

29 lutego 2020 r., Bytom – spotkanie wyborcze Andrzeja
Dudy

1

•

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”

1

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

1

•

9

KODEKS WYKROCZEŃ - PRZESŁUCHANIA cd

Wydarzenie

Przepis prawa
Wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i porządkowi w
komunikacji:
art. 90
Wykroczenia przeciwko
urządzeniom użytku publicznego:
art. 145

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

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

Opis
•

14 grudnia 2018 r., Warszawa – protest w obronie
urzędników państwowych, protestujący rozwiesili na płocie
ministerstwa sprawiedliwości banery z napisami: „SKOK PiS
na kasę” oraz „Ziobro – prokurator z pisowskiej mafii”,
następnie próbowano zablokować wjazd do ministerstwa

3

•

23 listopada 2020 r., Warszawa – protest przed gmachem
Ministerstwa Edukacji Narodowej, „Edukacja wolna od
ministra”, rozrzucano ulotki

1

•

10 kwietnia 2021 r., Warszawa, pl. Piłsudskiego – akcja
Lotnej Brygady Opozycji i jej sympatyków. Uczczono ofiary
pandemii umieszczając tablicę o treści: „58 176 ofiar
COVID. 606 tupolewów. Cześć ich pamięci" oraz rysując
krzyże węglem drzewnym na płytach placu

2

6 września 2021 r., Warszawa – protest Obywateli RP
przeciwko nieludzkiemu traktowaniu osób na granicy
polsko-białoruskiej rozpoczął się na murku przed Sejmem
RP a zakończył przejściem pod KPRM.

2

•
Wykroczenia przeciwko instytucjom
państwowym, samorządowym i
społecznym:
art. 65 § 2
Wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i porządkowi w
komunikacji:
art. 90

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

Przesłuchania
Zatrzymania

•

•

10 października 2021 r., Warszawa – po proeuropejskiej
demonstracji na pl. Zamkowym część osób usiłowała przejść
przez miasto w kierunku ul. Nowogrodzkiej. Na ul.
Towarowej policja zatrzymała demonstranta w związku z
blokowaniem drogi publicznej oraz odmową okazania
dokumentu tożsamości
4 września 2022 r., Warszawa, ul. Ossolińskich – po
zakończonej Literiadzie, czyli cotygodniowej pikiecie pod
Pałacem Prezydenckim, podczas której uczestnicy zgłosili
policji plakaty antysemickie na sąsiednim zgromadzeniu,
policja wylegitymowała jednego z uczestników, zarzucając
mu przeszkadzanie w przebiegu tegoż zgromadzenia

10

1 zatrzymanie

1

KODEKS WYKROCZEŃ - PRZESŁUCHANIA cd

Wydarzenie

Przepis prawa

Opis

Przesłuchania
Zatrzymania

PROTESTY PRZECIWKO FUNDAMENTALISTOM RELIGIJNYM I PEDOFILII W KOŚCIELE

INNE AKCJE
PROTESTACYJNE cd

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

•
•

•

Tarnów – protest przeciwko ukrywaniu przypadków
pedofilii przez księży i hierarchów Kościoła Katolickiego
kwiecień 2019 r., Wrocław – spontaniczny protest
przeciwko inicjatywie ustawodawczej „STOP PEDOFILII”
Fundacji Pro-prawo do życia, dotyczy zmian w kodeksie
karnym umożliwiającym penalizowanie edukacji seksualnej
13 czerwca 2019 r., Warszawa – protest przeciwko
homofobicznemu stoisku „STOP PEDOFILII”

4
1 (w charakterze świadka)

PROTESTY PRZECIWKO BIERNOŚCI I BRUTALNOŚCI POLICJI
np. rozdawanie ulotek, protesty
przeciwko fundamentalistom
religijnym, obecność na
spotkaniach wyborczych itp.

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

Wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu:
art. 52 § 2 pkt 1
art. 52 § 2 pkt 2
Wykroczenia przeciwko
urządzeniom użytku publicznego:
art. 145

•

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

•

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

2

•

15 marca 2021 r., Warszawa – Dzień Przeciwko
Brutalności Policji, akcja polegająca na stawianiu zniczy pod
komendami policji

1

11

KODEKS WYKROCZEŃ - PRZESŁUCHANIA cd

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

AKCJE
SOLIDARNOŚCIOWE

Przepis prawa

Opis

Przesłuchania
Zatrzymania

AKCJE EDUKACYJNE
[brak danych]

•

Łowicz - akcja ulotkowa „Budzik”

1 (w charakterze świadka)

•

aktywność na portalach społecznościowych

1 (w charakterze świadka)

AKTYWNOŚĆ INTERNETOWA
[brak danych]
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

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

Wspieranie osób przesłuchiwanych (pikiety pod komendami
policji)
• 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.
• 17 stycznia 2018 r., Warszawa - wejście do radiowozu w
proteście przeciwko zatrzymaniu przez policję jednego z
uczestników manifestacji pod biurem PiS

12

31
4 (w charakterze świadka)

3

KODEKS WYKROCZEŃ - PRZESŁUCHANIA cd

Wydarzenie

AKCJE
SOLIDARNOŚCIOWE cd

Przepis prawa

Opis

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
• 26 lipca 2018 r.,Warszawa – akcja solidarnościowa z
Elżbietą Podleśną, która została zatrzymana po umieszczeniu
napisu „PZPR” na biurze poselskim PiS, polegająca na
umieszczeniu identycznego napisu na murze Filtrów
Warszawskich naprzeciw siedziby PiS.
• 2 sierpnia 2018 r., Piotrków Trybunalski – pod tablicą
informacyjną na biurze poselskim PiS umieszczono napis
„PZPR”
• 7 maja 2019 r., Warszawa – akcja solidarnościowa z
zatrzymaną Elżbietą Podleśną, polegająca na rozkejaniu
wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej w tęczowej
aureoli
• 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.

13

Przesłuchania
Zatrzymania

2

2

1

1

4

KODEKS WYKROCZEŃ - PRZESŁUCHANIA cd

Wydarzenie

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

Opis

•
•
•
•

•

ODMOWA PODANIA DANYCH
OSOBOWYCH

•

•

•

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
15 sierpnia 2019 r, Warszawa, Ogród Saski – interwencja
policji zakończona zatrzymaniem spowodowana odmową
przekazania dowodu osobistego do ręki funkcjonariuszowi
policji.
16 sierpnia 2019 r., Warszawa – pikieta z banerem
„PRZESTĘPCA NA CZELE POLSKIEJ POLICJI?” pod
Komendą Stołeczną Policji, a potem pod komisariatem na ul.
Zakroczymskiej zakończona próbą wylegitymowania i
zatrzymaniem osób, które choć przez chwilę trzymały baner
1 sierpnia 2020 r., Warszawa, pl. Krasińskich – grupa
Obywateli RP z białymi różami stanęła w milczeniu pod
pomnikiem Powstania Warszawskiego. Przewodniczący
zgromadzenia organizowanego przez środowiska narodowe
zażądał od policji, by usunęła osoby z różami z placu.
Policja wyniosła kilkanaście osób. Niektórzy zostali
zatrzymani, ponieważ odmówili okazania dowodu
tożsamości
22/23 października, Warszawa, ul. Mickiewicza –
spontaniczna demonstracja po ogłoszeniu opinii przez
Trybunał Konstytucyjny pani Przyłębskiej w sprawie
dopuszczalności aborcji ze względu na przesłankę
embriopatologiczną
2 grudnia 2020 r., Rzeszów, ul. Hetmańska –
demonstracja w ramach Strajku Kobiet, sprzeciw wobec
opresyjnego państwa

14

Przesłuchania
Zatrzymania

8

1
1 zatrzymanie

8
16 zatrzymań

2 (w charakterze świadka)

1 zatrzymanie

1 zatrzymanie

KODEKS WYKROCZEŃ - PRZESŁUCHANIA cd

Wydarzenie

Przepis prawa
Wykroczenia przeciwko instytucjom
państwowym, samorządowym i
społecznym:
art. 65 § 2

ODMOWA PODANIA DANYCH
OSOBOWYCH cd.

Opis
•

•
•

PROTESTY W OBRONIE
NIEZALEŻNOŚCI MEDIÓW
PUBLICZNYCH

PROTESTY W OBRONIE
PRAW KOBIET

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

•

Wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu:
art. 51 § 1
art. 52 § 2 pkt 2
Wykroczenia przeciwko
obyczajności publicznej:
art. 141
Wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu:
art. 52 § 2 pkt 2

•

Wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i porządkowi w
komunikacji:
art. 90

•

•

•

•

•

21 kwietnia 2021 r., Warszawa - blokada wejść i wjazdów
do Sądu Najwyższego. Tego dnia nielegalna izba SN
rozpatrywała wniosek prokuratury o zatrzymanie sędziego
Igora Tulei. Wniosek rozpatrywał były prokurator Adam
Roch
19 lutego 2022 r., Hajnówka - kontrmanifestacja podczas
marszu gloryfikującego Rajsa Burego, w hołdzie pamięci
pomordowanych
10 czerwca 2022 r., Warszawa – protest pod Pałacem
Prezydenckim
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”
8 marca 2017 r., Poznań - podczas przemówienia na
zgromadzeniu zostało użyte niecenzuralne słowo
26 października 2020 r., Sandomierz – protest przeciwko
opinii TK pod przewodnictwem mgr Julii Przyłębskiej, jedna
osoba została zatrzymana i przewieziona na komendę policji.
Jak napisano w protokole zatrzymania: „Istnieje obawa
mataczenia i zacierania śladów wykroczenia”
2 grudnia 2020 r., Rzeszów, ul. Hetmańska –
demonstracja w ramach Strajku Kobiet, kilkadziesiąt osób
zebrało się pod siedzibą PiS przy ul. Hetmańskiej wyrażając
swój sprzeciw wobec opresyjnego państwa
8 marca 2021 r., Warszawa - „Dzień Kobiet bez
kompromisów”, wydarzenie organizowane przez Strajk
Kobiet
19 lutego 2021r., Warszawa – protest zorganizowany przez
Strajk Kobiet

15

Przesłuchania
Zatrzymania

3 zatrzymania

1
4 zatrzymania
2 zatrzymania

3

1
1 zatrzymanie Sandomierz

1

1
1

KODEKS WYKROCZEŃ - PRZESŁUCHANIA cd

Wydarzenie
PROTESTY RUCHÓW
EKOLOGICZNYCH

Przepis prawa
Wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i porządkowi w
komunikacji:
art. 90
Wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu:
art. 54
Wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i porządkowi w
komunikacji:
art. 90
art. 92 § 1
Wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu:
art. 54

Opis
•

•

•

•
OGRANICZANIE SWOBÓD
OBYWATELSKICH W STANIE
EPIDEMII

•
•

•

•
•

27 września 2019 r., Warszawa – Wielki Marsz
Klimatyczny zakończony blokadą ronda de Gaulle’a. W
blokadzie uczestniczyło ok 100 osób.
14 kwietnia 2020 r., Warszawa, rondo Dmowskiego – w
przeddzień procedowania w Sejmie obywatelskiego projektu
ustawy bezwzględnie zakazującej prawa do aborcji został
zorganizowany Samochodowy Strajk Kobiet

15 kwietnia 2020 r., Warszawa, ul. Wiejska – protest
kolejkowy przeciwko projektowi obywatelskiemu
ograniczającemu prawa kobiet. W związku ze stanem
epidemii przybrał formę kolejki do najbliższego sklepu,
protestujący zachowywali bezpieczną odległość
24 kwietnia 2020 r., Warszawa – pikieta z transparentem
„ODWAGI”, apel do sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych o rozstrzygnięcie statusu osób powołanych
przez neoKRS do SN
30 kwietnia 2020 r., Warszawa – pożegnanie Pierwszej
Prezes SN Małgorzaty Gersdorf
1 maja 2020 r., Poznań, pl. Wolności – ok 200 osobowa
demonstracja przeciwko rządom zjednoczonej prawicy,
zorganizowana przez nieformalną grupę Dla
Rzeczpospolitej, w której uczestniczyły skrajnie różne
środowiska
3 maja 2020 r., Wrocław – w rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja Obywatele RP zorganizowali pikietę na
pl. Wolności przeciwko niekonstytucyjnym „wyborom
kopertowym”
3 maja 2020 r., Szczecin – pikieta w rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
3 maja 2020 r., Zamość – pikieta w rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

16

Przesłuchania
Zatrzymania
1

1

1

7
11

1

2
1
1

KODEKS WYKROCZEŃ - PRZESŁUCHANIA cd

Wydarzenie

Przepis prawa
Wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu:
art. 54

Opis
•
•
•

•

•

OGRANICZANIE SWOBÓD
OBYWATELSKICH W STANIE
EPIDEMII cd

•

•

Wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu:
art. 54
Wykroczenia przeciwko instytucjom
państwowym, samorządowym i
społecznym:
art. 65 § 1

•

6 i 7 maja 2020 r., Warszawa - pikieta pod Sejmem RP pod
hasłem: „Jeżeli nie można demonstrować, nie można robić
wyborów”
maj, czerwiec 2020 r., Łódź – kilkuosobowa pikieta przy ul.
Piotrowskiej, w pobliżu Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego
9 maja 2020 r., Rzeszów – 13-to osobowa pikieta pod
hasłem „Czas na państwo obywateli” zorganizowana przy
zachowaniu obostrzeń sanitarnych (odpowiednie odstępy,
maseczki)
10 maja 2020 r., Warszawa, pl. Piłsudskiego – Obywatele
RP w dniu, w którym powinny odbyć się wybory
prezydenckie, stanęli pod Grobem Nieznanego Żołnierza z
apelem o zgodę narodową.
10 maja 2020 r., Wrocław – pikieta na wrocławskim Rynku
pod hasłem „STAN KLĘSKI”
16 maja 2020 r., Warszawa, pl. Zamkowy – protesty
przedsiębiorców zakończone użyciem gazu pieprzowego
wobec zamkniętych w kordonie policyjnym oraz
zatrzymaniem kilkuset osób
maj 2020 r., Warszawa, pl. Krasińskich – pikieta pod
Sądem Najwyższym wspierająca sędziów SN podczas
Zgromadzenia Ogólnego, na którym wybierano kandydata na
Pierwszego Prezesa SN
17 maja 2020 r., Szczecin – milczący protest przed Kurią
Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej przeciwko
ukrywaniu pedofilii w polskim Kościele, reakcja na premierę
filmu braci Sekielskich „Zabawa w chowanego”

17

Przesłuchania
Zatrzymania
12
93

1

4
2
3

1 zatrzymanie
19

1

KODEKS WYKROCZEŃ - PRZESŁUCHANIA cd

Wydarzenie

Przepis prawa
Wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu:
art. 54

Opis
•

•
•

•

OGRANICZANIE SWOBÓD
OBYWATELSKICH W STANIE
EPIDEMII cd

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

•
•

•

1 czerwca 2020 r., Warszawa, ul. Wiejska –
kilkunastoosobowa pikieta w obronie konstytucyjności
wyborów. W tym czasie Senat procedował kolejną
nowelizację kodeksu wyborczego.
4 czerwca 2020 r., Warszawa – Dzień Wolności i Swobód
Obywatelskich, rocznica pierwszych częściowo wolnych
wyborów
7 czerwca 2020 r., Tarnów i 30 czerwca 2020 r., Chojnice
– wiece wyborcze Rafała Trzaskowskiego, na których wg
policji nie stosował się do obostrzeń ogłoszonych przez rząd
obowiązujących w stanie epidemii
10 czerwca 2020 r., Warszawa – protest solidarnościowy
pod Ministerstwem Zdrowia. W związku z zatrzymaniem
osób, które wywiesiły w wiatach przystankowych plakaty
informujące o aferach w Ministerstwie Zdrowia, kilkanaście
osób stanęło z banerem „ZWOLNIĆ AKTYWISTÓW,
ŚCIGAĆ AFERZYSTÓW”
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”)

6 sierpnia 2020 r., Warszawa – Obywatele RP przed
Sejmem RP rozstawili wielki baner, na którym umieścili
zarzuty wobec powołanego właśnie na drugą kadencję
prezydenta Andrzeja Dudy („Andrzej Duda jest łgarzem i
krzywoprzysięzcą”)

18

Przesłuchania
Zatrzymania
1

2

1

3

1

5 zatrzymań
3

1

KODEKS WYKROCZEŃ - PRZESŁUCHANIA cd

Wydarzenie

OGRANICZANIE SWOBÓD
OBYWATELSKICH W STANIE
EPIDEMII cd

Przepis prawa

Opis

Wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu:
art. 54

•

Wykroczenia przeciwko zdrowiu:
art. 116 § 1a
Wykroczenia przeciwko instytucjom
państwowym, samorządowym i
społecznym:
art. 65
Wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu:
art. 54
Wykroczenia przeciwko zdrowiu:
art. 116 § 1a

•

•

•
•
•
Wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu:
art. 54

•

•

18 listopada 2020 r., Warszawa – protest zorganizowany
przez Strajk Kobiet, blokowany przez policję i zakończony
na ul. Powstańców Warszawy akcją funkcjonariuszy w
cywilu używających wobec protestujących gazu i pałek
teleskopowych
28 listopada 2020 r., Warszawa – demonstracje Strajku
Kobiet po ogłoszeniu „wyroku” Trybunału Konstytucyjnego
Julii Przyłębskiej, który 22 października 2020 r. wykreślił
przesłankę embriopatologiczną w ustawie regulującej prawo
do aborcji

3 grudnia 2020 r., Sztum – spontaniczna,
kilkunastoosobowa demonstracja, osoba rejestrująca
zgromadzenie, po jego zakończeniu została spisana przez
policję i wezwana w charakterze świadka wykroczenia
4 grudnia 2020 r., Warszawa, ul. Krakowskie
Przedmieście – Solidarni z Białorusią, demonstracja pod
hasłem „Mińsk, Warszawa – wspólna sprawa”
6 grudnia 2020 r., Gdańsk – pikieta wsparcia dla sędziów,
organizowana regularnie przy Sądzie Okręgowym
9 grudnia 2020 r., Warszawa – protest przed KPRM w
obronie klimatu pod hasłem „Spacer dla przyszłości”
organizowany przez ruchy klimatyczne
27 listopada 2020 r., Warszawa – akcja edukacyjna
Obywateli RP pod Komendą Stołeczną Policji przy ul.
Nowolipie, uczestnicy przekazali policji broszurę z
fragmentami uzasadnień wyroków uniewinniających
październik, listopad, grudzień 2020 r., Przemyśl –
protesty Strajku Kobiet zorganizowane w związku z
orzeczeniem TK Julii Przyłębskiej

19

Przesłuchania
Zatrzymania

1

2

1 (w charakterze świadka)

1
1
4

1

6

KODEKS WYKROCZEŃ - PRZESŁUCHANIA cd

Wydarzenie

Przepis prawa
Wykroczenia przeciwko zdrowiu:
art. 116 § 1a

Opis
•

•

•
OGRANICZANIE SWOBÓD
OBYWATELSKICH W STANIE
EPIDEMII cd

•
Wykroczenia przeciwko zdrowiu:
art. 116 § 1a
Wykroczenia przeciwko instytucjom
państwowym, samorządowym i
społecznym:
art. 65
Wykroczenia przeciwko zdrowiu:
art. 116 § 1a
Wykroczenia przeciwko zdrowiu:
art. 116 § 1a
Wykroczenia przeciwko instytucjom
państwowym, samorządowym i
społecznym:
art. 65 § 2
[brak danych]

•

•
•

•

31 grudnia 2020 r., Warszawa, rondo de Gaulla – pikieta
Obywateli RP w reakcji na ogłoszenie, następnie odwołanie
godziny policyjnej w noc sylwestrową. Pikieta pod hasłem
„Obywatelskie zatrzymanie godziny policyjnej” miała trwać
godzinę. Rozpoczęła się pół godziny przed planowanym
zakazem. Ponieważ policja otoczyła i nie pozwoliła bez
wylegitymowania opuścić miejsce zgromadzenia, skończyła
po ponad 6 godzinach, już 2021 r., po tym jak policja
odstąpiła od czynności.
13 stycznia 2021 r., Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy
– protest pod siedzibą TVP w związku z 2. rocznicą śmierci
Pawła Adamowicza, „nie dopełnił obowiązku zachowania
minimum 100 m odstępu pomiędzy innymi
zgromadzeniami”
14 stycznia 2021 r., Puławy, Plac Chopina – obchody 2
rocznicy śmierci Pawła Adamowicza zorganizowane z
zachowaniem reżimu sanitarnego
28 stycznia 2021 r., Warszawa – protest Strajku Kobiet pod
siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
27 lutego 2021 r., Hajnówka – podczas uroczystości
„Wieczna Pamięć” organizowanej od kilku lat ku czci ofiar
Romualda Rajsa „Burego”, policja zakłócała zgromadzenie
odtwarzając komunikaty o obowiązującym stanie epidemii, a
potem wyrywkowo legitymując osoby biorące udział w
zgromadzeniu
21 kwietnia 2021 r., Warszawa – demonstracja pod
Ambasadą Rosji, w solidarności z Nawalnym
4 maja 2021, Warszawa – pikieta Obywateli RP pod
Sejmem RP, w którym ma być przegłosowana ratyfikacja
unijnego Funduszu Odbudowy, apel do parlamentarzystów
„Praworządność teraz!”
[brak danych]

20

Przesłuchania
Zatrzymania

3

1

1
3

1
4 zatrzymania

1 zatrzymanie

1 zatrzymanie

11

Tabela 2. Postępowania prowadzone na podstawie Kodeksu Wykroczeń – sprawy sądowe
Przepis prawa

Wyroki nakazowe

I instancja

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

KONTRMIESIĘCZNICE (2017-2018) - 59 spraw sądowych
10 marca 2017 r. - obwiniony wyświetlał na Pałacu
Prezydenckim napis: ZDRADZA OJCZYZNĘ TEN, KTÓRY
ŁAMIE JEJ NAJWYŻSZE PRAWO
art. 63a § 1 kw
10 marca 2017 r. - „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 § 2 pkt 1 kw
„przerwał kordon funkcjonariuszy Policji oddzielający
zgromadzenie przez niego zorganizowanie od
zgromadzenia publicznego”
art. 52 § 4 kw
„przemawiając do uczestników zgromadzenia publicznego
w miejscu publicznym używał słów nieprzyzwoitych”
art. 141 kw
10 kwietnia 2017 r. - „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.”
art. 51 § 1 kw

10 maja 2017 r. - „usiłował przeszkodzić w przebiegu
niezakazanego zgromadzenia publicznego »mającego na
celu oddanie hołdu ofiarom katastrofy w Smoleńsku«
poprzez blokowanie trasy jego przemarszu”
art. 52 §2 pkt 1 kw

-

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

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
7 marca 2018 r. - XI W 2043/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 1
uniewinnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
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

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
7 marca 2018 r. - XI W 1957/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 2
uniewinnienie

[brak danych]

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

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

[brak danych]

21

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

[brak danych]

24 maja 2019 r. - X Ka 393/19
SSO [brak danych]
liczba obwinionych – 1
winny prawomocnie
[brak danych]

-

[brak danych]

-

[brak danych]

KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa

Wyroki nakazowe
31 października 2017 r. - XI W 3579/17
grzywna 300 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 5
10 listopada 2017 r. - XI W 3691/17
grzywna 100 pln, bez kosztów
liczba obwinionych - 1
3 listopada 2017 r. - XI W 3580/17
grzywna 400 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

10 maja 2017 r. - „usiłował przeszkodzić w przebiegu
niezakazanego zgromadzenia publicznego »mającego na
celu oddanie hołdu ofiarom katastrofy w Smoleńsku«
poprzez blokowanie trasy jego przemarszu”
art. 52 § 2 pkt 1 kw

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
20 listopada 2020 r. - V W 32/19
SSR Urszula Gołębiewska-Budnik
liczba obwinionych - 5
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
19 kwietnia 2018 r. - XI W 3577/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 7
umorzenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
31 października 2017 r. - XI W 2502/18
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
22 stycznia 2019 r. - XI W 4673/17
winni, kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 2

-

10 czerwca 2017 r. - „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 § 2 pkt 1 kw
„nie podporządkował się żądaniom i poleceniom
przewodniczącego zgromadzenia cyklicznego do
opuszczenia miejsca trasy przemarszu”
art. 52 § 3 pkt 2 kw

I instancja

-

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

[brak danych]
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
19 listopada 2019 r. - V W 50/19
SSR Łukasz Grylewicz
liczba obwinionych – 2
winni, kara nagany, bez kosztów
sądowych
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
V W 33/19 – w toku
SSR Katarzyna Rutkowska-Giwojno
liczba obwinionych – 1
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
18 II 2020 r. - V W 34/19
SSR Jakub Kamiński
liczba obwinionych – 2
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
20 marca 2018 r. - XI W 2595/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 3
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
12 kwietnia 2018 r. -XI W 2630/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 18
umorzenie

22

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

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

-

[brak danych]

X Ka 79/20 – w toku
SSO Mariusz Iwaszko
liczba obwinionych – 2

-

6 czerwca 2018 r. - X Kz 562/18
SSO Grzegorz Miśkiewicz
liczba obwinionych - 3
umorzenie prawomocne
20 lipca 2018 r. - X Kz 693/18
SSO Grażyna Puchalska
liczba obwinionych - 18
sprawa do ponownego
rozpatrzenia

-

-

9 października 2020 r. V W 17/19
SSR Anna Tyszkiewicz
liczba obwinionych – 18
umorzenie

KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa

Wyroki nakazowe
24 sierpnia 2017 r. - XI W 2694/17
grzywna 100/200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 7
19 października 2017 r. - XI W 2634/17
grzywna 300 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 15

10 czerwca 2017 r. - „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 § 2 pkt 1 kw
„nie podporządkował się żądaniom i poleceniom
przewodniczącego zgromadzenia cyklicznego do
opuszczenia miejsca trasy przemarszu”
art. 52 § 3 pkt 2 kw

-

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

I instancja
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
17 kwietnia 2018 r. -XI W 2694/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 4
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
17 kwietnia 2018 r. - XI W 2634/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 12
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
26 kwietnia 2018 r. - XI W 2973/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 22
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
31 lipca 2018 r. - XI W 2679/17
SSR Jakub Kamiński
liczba obwinionych - 5
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
27 maja 2019 r. - XI W 2742/17
SSR Anna Kwiatkokwska
liczba obwinionych – 5
uniewinnienie

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

30 kwietnia 2020 r. - V W 58/19
kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 3

[brak danych]
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
20 lutego 2020 r. - V W 98/19
SSR Adam Pruszyński
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
25 sierpnia 2020 r. - V W 58/19
SSR Jakub Kamiński
liczba obwinionych – 1
umorzenie

23

II instancja
29 czerwca 2018 r. - X Kz 680/18
SSO Grzegorz Miśkiewicz
liczba obwinionych - 4
sprawa do ponownego
rozpatrzenia
23 lipca 2018 r. - X Kz 692/18
SSO Piotr Schab
liczba obwinionych - 12
umorzenie prawomocne
30 sierpnia 2018 r. - X Kz 810/18
SSO Leszek Parzyszek
liczba obwinionych - 22
sprawa do ponownego
rozpatrzenia
24 października 2018 r. - X Kz
1210/18
SSO Mariusz Iwaszko
liczba obwinionych - 5
sprawa do ponownego
rozpatrzenia

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji
11 sierpnia 2020 r. - V W 22/19
SSR Magdalena Zając-Prawica
liczba obwinionych – 4
umorzenie

-

27 sierpnia 2020 r. - V W 24/19
SSR Piotr Ermich
liczba obwinionych – 22
umorzenie prawomocne

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa
10 czerwca 2017 r. - „usiłował przeszkodzić w przebiegu
niezakazanego zgromadzenia publicznego (…) poprzez
wznoszenie głośnych okrzyków „kłamca” przy użyciu
megafonu”
art. 52 § 2 pkt 1 kw
10 czerwca 2017 r. - „przeszkodziła w przebiegu
zgromadzenia cyklicznego upamiętniającego ofiary
katastrofy smoleńskiej”
art. 52 § 2 pkt 1 kw
10 czerwca 2017 r. - „przeszkodziła w przebiegu
zgromadzenia cyklicznego upamiętniającego ofiary
katastrofy smoleńskiej”
art. 52 § 2 pkt 1 kw
10 lipca 2017 r. - „usiłował przeszkodzić w przebiegu
niezakazanego zgromadzenia mającego na celu
upamiętnienie ofiar katastrofy w Smoleńsku”
art. 52 § 2 pkt 1 kw

Wyroki nakazowe
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
3 listopada 2017 r. - XI W 2596/17
grzywna 300 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych]

-

10 lipca 2017 r. - „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”
art. 52 § 2 pkt 1 kw

-

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

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
30 sierpnia 2018 r. - XI W 4474/17
SSR – brak danych
liczba obwinionych - 1
umorzenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
27 maja 2019 r. - XI W 3362/17
kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

-

I instancja

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
20 marca 2018 r. - XI W 4304/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 3
umorzenie

24

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

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

-

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

-

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

-

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

-

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
12 kwietnia 2018 r. -XI W 4191/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 3
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
25 lipca 2018 r. - XI W 4845/17
SSR Małgorzata Drewin
liczba obwinionych - 4
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
25 lipca 2018 r. - XI W 4168/17
SSR Małgorzata Drewin
liczba obwinionych - 1
umorzenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
8 stycznia 2018 r. - XI W 4190/17
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 3
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
8 stycznia 2018 r. - XI W 4471/17
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

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

KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa
10 lipca 2017 r. - „usiłowała przeszkodzić w przebiegu
niezakazanego zgromadzenia mającego na celu
upamiętnienie ofiar katastrofy w Smoleńsku”
art. 52 § 2 pkt 1 kw
oraz „wbrew obowiązkowi nie udzieliła informacji co do
tożsamości własnej oraz nie okazała dowodu osobistego
umundurowanemu funkcjonariuszowi Policji”
art. 65 § 2 kw

10 sierpnia 2017 r. - „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”
art. 52 § 2 pkt 1 kw

Wyroki nakazowe

I instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

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

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
XI W 879/18 – w toku
liczba obwinionych - 1

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

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
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

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
12 października 2020 r. - V W 38/19
SSR Adam Grzejszczak
liczba obwinionych – 6
umorzenie prawomocne

Biuro Rzecznika Praw
Obywatelskich złożyło wniosek o
kasację wyroku nakazowego
9 lutego 2021 r. - II KK 432/20
liczba obwinionych – 3
uniewinnienie prawomocne

-

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

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
19 stycznia 2021 r. - V W 651/19
SSR Natalia Maszkiewicz
liczba obwinionych – 1
umorzenie

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

10 sierpnia 2017 r. - „usiłował zakłócić przebieg
niezakazanego zgromadzenia publicznego mającego na
celu upamiętnienie ofiar katastrofy w Smoleńsku poprzez
wznoszenie głośnych okrzyków w kierunku odbywającego
się zgromadzenia”
art. 52 § 2 pkt 1 kw
oraz „w miejscu publicznym używał słów
nieprzyzwoitych”
art. 141 kw

II instancja

[brak danych]

-

-

[brak danych]

[brak danych]

1 kwietnia 2020 r. - V W 671/19
grzywna 50 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 2

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
16 listopada 2020 r. - V W 671/19
SSR Agnieszka Modzelewska
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

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

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
13 stycznia 2020 r. - V W 65/19
SSR Małgorzata Drewin
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]
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Przepis prawa
10 sierpnia 2017 r. - „nie podporządkował się żądaniom i
poleceniom przewodniczącego zgromadzenia cyklicznego
upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej do
opuszczenia miejsca trasy przemarszu uczestników wyżej
wymienionego zgromadzenia”
art. 52 § 3 pkt 2 kw

10 września 2017 r. - „usiłował zakłócić przebieg
niezakazanego zgromadzenia publicznego mającego na
celu upamiętnienie ofiar katastrofy w Smoleńsku poprzez
wznoszenie głośnych okrzyków w kierunku odbywającego
się zgromadzenia”
art. 52 § 2 pkt 1 kw

10 września 2017 r. - „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«”
art. 63a § 1 kw
10 października 2017 r. - „usiłował przeszkodzić w
przebiegu niezakazanego zgromadzenia mającego na celu
upamiętnienie ofiar katastrofy w Smoleńsku poprzez
głośne okrzyki w kierunku odbywającego się
zgromadzenia”
art. 52 § 2 pkt 1 kw

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
3 grudnia 2018 r. - XI W 4672/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
30 sierpnia 2018 r. - XI W 35/18
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 10
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

Wyroki nakazowe

I instancja

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

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
XI W 3639/18 – w toku
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 1

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

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
19 października 2018 r. - XI W 4279/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych – 12
umorzenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
15 grudnia 2017 r. - XI W 4483/17
grzywna 300 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
22 grudnia 2017 r. - XI W 5662/17
grzywna 50 pln, bez kosztów
liczba obwinionych - 1
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
17 kwietnia 2019 r. - XI W 4841/18
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
21 czerwca 2018 r. - XI W 52/18
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 2
6 lutego 2018 r. - XI W 4672/17
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

-

26

KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa
10 października 2017 r. - „usiłował przeszkodzić w
przebiegu niezakazanego zgromadzenia mającego na celu
upamiętnienie ofiar katastrofy w Smoleńsku poprzez
głośne okrzyki w kierunku odbywającego się
zgromadzenia”
art. 52 § 2 pkt 1 kw
10 października 2017 r. - „w Warszawie, na ul. Boleść
tamował i utrudniał ruch na drodze publicznej w ten
sposób, że położył się na jezdni”
art. 90 kw

Wyroki nakazowe
16 kwietnia 2018 r. - XI W 5779/17
grzywna 300 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 5
27 marca 2018 r. - XI W 32/18
grzywna 30 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 7

-

-

10 stycznia 2018 r. - „tamowała i utrudniała ruch na drodze
publicznej w ten sposób, że szła po jezdni, na której
odbywał się ruch pojazdów”
art. 90 kw

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
1 lipca 2020 r. - V W 66/19
SSR Marcin Czerwiński
liczba obwinionych – 11
uniewinnienie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
XI W 59/18 – w toku
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 1
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
28 lutego 2019 r. - XI W 1405/18
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
24 maja 2019 r. - XI W 4904/18
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 2
27 maja 2019 r. - XI W 1400/18
kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 4

10 stycznia 2018 r. - „nie korzystał z wyznaczonego
chodnika oraz przechodząc przez jezdnię z wyznaczonego
przejścia dla pieszych”
art. 97 kw

I instancja

Biuro Rzecznika Praw
Obywatelskich złożyło wniosek o
kasację wyroku nakazowego
26 kwietnia 2021 r. - II KK 428/20
liczba obwinionych – 1
umorzenie prawomocne

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

-

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
V W 151/19 – w toku
SSR Urszula Gołębiewska-Budnik
liczba obwinionych - 2

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
3 listopada 2020 r. - V W 462/20
grzywna 100 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
12 lipca 2018 r. - XI W 1096/18
grzywna 50 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

-

II instancja

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
21 marca 2019 r. - XI W 1274/18
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych – 2
uniewinnienie
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Przepis prawa

10 stycznia 2018 r. - „nie korzystał z wyznaczonego
chodnika oraz przechodząc przez jezdnię z wyznaczonego
przejścia dla pieszych”
art. 97 kw

10 marca 2018 r. - „w Warszawie, na ul. Boleść, poprzez
położenie się na jezdni w/w ulicy utrudniała ruch na
drodze publicznej”
art. 90 kw

Wyroki nakazowe
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
12 grudnia 2019 r. - V W 1040/19
kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 2

-

I instancja

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
15 maja 2020 r. - V W 127/19
SSR Justyna Koska-Janusz
liczba obwinionych – 6
umorzenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
17 lutego 2020 r. - V W 2012/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
30 kwietnia 2020 r. - V W 2014/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

PROTESTY PRZECIWKO SKRAJNEJ PRAWICY – 181 spraw sądowych
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«”
art. 52 § 2 pkt 1 kw

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

20 lipca 2017 r. - XI W 2116/17
grzywna 300-400 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 10
30 czerwca 2017 r. - XI W 1999/17
grzywna 100-300 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 15

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
12 czerwca 2018 r. - XI W 2116/17
SSR Justyna Dałkowska
liczba obwinionych - 6
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia

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

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
XI W 2254/17 – w toku
liczba obwinionych - 9

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
XI W 2200/17 – w toku
SSR Magdalena Dziekańska
liczba obwinionych - 3

28

28 września 2018 r. - X Kz 1067/18
SSO Leszek Parzyszek
liczba obwinionych - 6
sprawa do ponownego
rozpatrzenia
12 marca 2019 r. - X Ka 117/19
SSO Eliza Proniewska
liczba obwinionych – 18
uniewinnienie prawomocne

[brak danych]

-

KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa
29 kwietnia 2017 r., Warszawa - „usiłował przeszkodzić w
przebiegu niezakazanego zgromadzenia publicznego
poprzez blokowanie trasy przemarszu »obchodów rocznicy
powstania ONR«”
art. 52 § 2 pkt 1 kw
oraz „tamował i utrudniał ruch na drodze publicznej”
art. 90 kw

Wyroki nakazowe

-

I instancja

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
15 listopada 2018 r. - XI W 2060/17
SSR Adam Pruszyński
liczba obwinionych – 14
umorzenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
XI W 4073/18
grzywna [bd]
liczba obwinionych - 1
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)
art. 52 § 2 pkt 1 kw

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

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
5 marca 2019 r. - XI W 717/18
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych – 40
uniewinnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
23 kwietnia 2018 r. - XI W 1251/18
grzywna 100 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 2
21 czerwca 2018 r. - XI W 714/18
grzywna 300 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 11

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)
art. 52 § 2 pkt 1 kw

[brak danych]

[brak danych]
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
29 września 2020 r. - V W 87/19
SSR Piotr Ermich
liczba obwinionych – 8
winni, odstąpienie od kary

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
27 września 2018 r. - XI W 2513/18
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
27 września 2018 r. - XI W 3921/18
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 9
30 października 2018 r. - XI W 568/18
winni, kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 23

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

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

14 października 2019 r.-X Ka 592/19
SSO Wanda Jankowska-Bebeszko
liczba obwinionych – 40
uniewinnienie prawomocne

-

[brak danych]

[brak danych]

IX Ka 962/20 – w toku

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
9 czerwca 2020 r. - V W 85/19
SSR Jakub Kamiński
liczba obwinionych – 8
umorzenie
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II instancja

KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa

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)
art. 52 § 2 pkt 1 kw

Wyroki nakazowe
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
11 września 2019 r. - V W 653/19
grzywna 300 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 18
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
27 kwietnia 2020 r. - V W 655/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 7
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
26 maja 2020 r. - V W 670/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 3
30 marca 2018 r. - V W 697/18
winna, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1
30 marca 2018 r. - V W 699/18
winna, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

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)
art. 52 § 2 pkt 1 kw

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

I instancja

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
19 marca 2019 r. - V W 174/18
SSR Wojciech Sawicki
liczba obwinionych – 2
uniewinnienie
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
30 października 2018 r. - V W 699/18
SSR Wojciech Sawicki
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
18 grudnia 2018 r. - V W 696/18
SSR Izabella Gabriel
liczba obwinionych – 2
winny, odstąpienie od kary

14 sierpnia 2019 r. - IV Ka 698/19
SSO Piotr Wylengalski
liczba obwinionych – 2
uniewinnienie prawomocne

[brak danych]

-

[brak danych]

13 czerwca 2019 r. - IV Ka 392/19
SSO Jerzy Mencel
liczba obwinionych – 2
winny prawomocnie

-

2 maja 2019 r. - IV Ka 91/19
SSO Krzysztof Głowacki
liczba obwinionych – 8
uniewinnienie prawomocne

-

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

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
30 października 2018 r. - II W 475/18
SSR Wojciech Sawicki
liczba obwinionych – 8
uniewinnienie

23 lutego 2018 r. - II W 475/18
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
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Przepis prawa
11 listopada 2017 r. - protest kobiet z ORP i OSK
wewnątrz tzw. Marszu Niepodległości wyrażony
transparentem „Faszyzm stop” i okrzykami „Kobiety
przeciw faszyzmowi”
art. 52 § 2 pkt 1 kw

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

26 lutego 2020 r. - V W 652/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych – 11

-

11 listopada 2017 r. - „...znajdując się w pobliżu
planowanej trasy przemarszu zgromadzenia „Marsz
Niepodległości” wspólnie i w porozumieniu z innymi
osobami usiłował przeszkodzić w przebiegu
niezakazanego zgromadzenia publicznego poprzez
prezentowanie transparentów o prowokacyjnych treściach
m.in.»WARSZAWA ZHAŃBIONA«”
art. 52 § 2 pkt 1 kw

-

-

-

I instancja
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
24 października 2019 r. - V W 626/19
SSR Michał Kowalski
liczba obwinionych – 7
uniewinnienie prawomone
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
20 lipca 2020 r. - V W 652/19
SSR Jakub Kamiński
liczba obwinionych – 8
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
21 sierpnia 2018 r. - XI W 3998/18
SSR Marcin Czerwiński
liczba obwinionych - 3
umorzenie prawomocne
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
4 października 2018 r. - XI W 2693/18
SSR Aleksandra Smyk
liczba obwinionych – 11
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
8 listopada 2018 r. - XI W 2256/18
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych – 6
umorzenie
5 marca 2019 r. - XI W 2255/18
SSR Michał Kowalski
liczba obwinionych – 7
umorzenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
11 września 2019 r. - V W 657/19
grzywna 300 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 2
-

[brak danych]
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
3 marca 2020 r. - V W 662/19
SSR Agnieszka Modzelewska
liczba obwinionych – 2
umorzenie
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II instancja
Biuro Rzecznika Praw
Obywatelskich złożyło wniosek o
kasację wyroku nakazowego
9 lutego 2021 r. - II KK 431/20
liczba obwinionych – 2
uniewinnienie prawomocne

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

-

[brak danych]

[brak danych]

-

-

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa

Wyroki nakazowe

-

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

24 lutego 2018 r. - Hajnówka, kontrdemonstracja w
związku z marszem środowisk narodowych ku czci m.in.
Rajsa „Burego”
art. 52 § 2 pkt 1 kw
oraz odmowa wylegitymowania się umundurowanemu
funkcjonariuszowi policji
art. 65 § 2 kw

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

14 czerwca 2019 r. - VIII Ka 290/19
SSO Krzysztof Kamiński
liczba obwinionych – 10
uniewinnienie prawomocne

-

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

-

-

-

Sąd Rejonowy w Hajnówce
20 lipca 2018 r. - VII W 479/18
SSR Mariusz Zdrodowski
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie
Sąd Rejonowy w Hajnówce
11 grudnia 2018 r. - VII W 498/18
SSR Mariusz Zdrodowski
liczba obwinionych - 2
uniewinnienie

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

II instancja

I instancja

[brak danych]
Sąd Rejonowy w Hajnówce
12 lutego 2019 r. - VII W 413/18
SSR Adam Konrad Rodakowski
liczba obwinionych – 10
uniewinnienie

Sąd Rejonowy w Hajnówce
13 czerwca 2018 r. - VII W 541/18
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
Sąd Rejonowy w Hajnówce
23 maja 2018 r. - VII W 435/18
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
Sąd Rejonowy w Hajnówce
[bd] - VI W 567/18
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych – 1
wyrok prawomocny
grzywna zamieniona na 72 h aresztu
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KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa

Wyroki nakazowe

I instancja

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

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

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

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
22 listopada 2018 r. - III W 533/18
SSR Katarzyna Anna Kruk
liczba obwinionych - 6
uniewinnienie

2 maja 2018 r. - III W 533/18
kara nagany, bez opłat sądowych
liczba obwinionych - 1
9 maja 2018 r. - III W 625/18
grzywna 500 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
8 maja 2018 r. - III W 620/18
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 2

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
13 czerwca 2019 r. - III W 537/18
SSR Łukasz Malinowski
liczba obwinionych – 5
uniewinnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
18 kwietnia 2018 r. - III W 537/18
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
8 maja 2018 r. - III W 606/18
kara nagany, bez opłat sądowych
liczba obwinionych - 1
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
11 maja 2018 r. - III W 660/18
grzywna 500 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych – 1
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13 listopada 2019 r. - IX Ka 850/19
SSO Joanna Hut
liczba obwinionych – 5
uniewinnienie prawomocne

-

-

-

-

-

-

-

KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa

Wyroki nakazowe
15 czerwca 2018 r. - III W 802/18
kara nagany, bez opłat sądowych
liczba obwinionych - 3
18 IV 2018 - III W 542/18
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
11 maja 2018 r. - III W 659/18
grzywna 500 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

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

I instancja
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
5 czerwca 2019 r. - III W 802/18
SSR Łukasz Malinowski
liczba obwinionych – 3
uniewinnienie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
26 października 2018 r. - III W 542/18
SSR Łukasz Malinowski
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
22 stycznia 2019 r. - III W 621/18
SSR Agnieszka Jaźwińska
liczba obwinionych – 2
winni, odstąpienie od kary

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
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
18 kwietnia 2018 r. - III W 539/18
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
29 czerwca 2018 r. - III W 811/18
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych]
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
III W 534/18 – w toku
SSR Łukasz Malinowski
liczba obwinionych - 1
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
27 grudnia 2018 r. - III W 539/18
SSR Grzegorz Krzysztofiuk
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
18 grudnia 2018 r. - III W 811/18
SSR Łukasz Malinowski
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

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

[brak danych]
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II instancja
20 listopada 2019 r. - IX Ka 726/19
SSO Grzegorz Fidrysiak
liczba obwinionych – 3
uniewinnienie prawomocne

[brak danych]

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

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji
-

[brak danych]

-

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa

Wyroki nakazowe
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
13 maja 2019 r. - XI W 1442/19
grzywna 400 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1
20 maja 2019 r. - XI W 1392/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 3

1 maja 2018 r., Warszawa - próba blokady marszu
nacjonalistycznej organizacji SZTURM
art. 52 § 2 pkt 1 kw

-

23 czerwca 2018 r., Radom - próba blokady marszu
stowarzyszenia Młodzież Wszechpolska
art. 52 § 2 pkt 1 kw
1 sierpnia 2018 r., Warszawa, pl.Zamkowy - protest
przeciwko zawłaszczeniu obchodów rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego przez środowiska
nacjonalistyczno-narodowe
art. 52 § 2 pkt 1 kw
art. 52 § 2 pkt 4 kw
art. 65 § 2 kw
art. 141 kw

-

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
27 maja 2021 r. - V W 2566/19
SSR Marta Pilśnik
liczba obwinionych – 3
uniewinnienie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
23 grudnia 2020 r. - V W 2569/19
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych – 4
uniewinnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
21 maja 2019 r. - XI W 1416/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
23 maja 2019 r. - XI W 1414/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

I instancja

[brak danych]
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
17 marca 2021 r. - V W 2579/19
SSR Małgorzata Drewin
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie
Sąd Rejonowy w Radomiu
21 października 2019 r. - V W 667/19
SSR [brak danych]
liczba obwinionych – 2
umorzenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
4 października 2019 r. - V W 3615/19
winna, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

[brak danych]
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Przepis prawa

Wyroki nakazowe

[brak danych]

15 sierpnia 2018 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)
art. 52 § 2 pkt 1 kw

I instancja
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
16 września 2019 r. - V W 3358/19
SSR Adam Pruszyński
liczba obwinionych – 2
umorzenie

27 września 2019 r. - V W 3336/19
kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 3

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
28 września 2020 r. - V W 3336/19
SSR Katarzyna Rutkowska-Giwojno
liczba obwinionych – 2
winni, grzywna 100 pln, koszty sądowe

23 października 2019 r. - V W 3338/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych – 2

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
4 marca 2020 r. - V W 3338/19
SSR Justyna Koska-Janusz
liczba obwinionych – 2
umorzenie

23 października 2019 r. - V W 3175/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
V W 3175/19 – w toku
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
31 października 2019 r. - V W 3733/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
26 lutego 2020 r. - V W 3743/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 2

[brak danych]
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
7 września 2021 r. - V W 3743/19
SSR [bd]
liczba obwinionych – 1
winni, grzywna 100 pln, koszty sądowe
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II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Okręgowy w Warszawie
24 lutego 2021 r. - X Ka 930/20
SSO Urszula Myśliwska
liczba obwinionych – 2
uniewinnienie prawomocne

-

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Okręgowy w Warszawie
19 grudnia 2021 r. – X Ka 982/21
SSO Anna Bator-Ciesielska
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie prawomocne

KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa

Wyroki nakazowe
10 grudnia 2019 r. - V W 3510/19
kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

30 kwietnia 2020 r. - V W 3512/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

15 sierpnia 2018 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)
art. 52 § 2 pkt 1 kw

29 kwietnia 2020 r. - V W 3337/19
grzywna 50 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych]

-

-

23 lutego 2019 r., Hajnówka - kontrdemonstracja w
związku z marszem środowisk narodowych ku czci m.in.
Rajsa „Burego”
art. 52 § 2 pkt 1 kw
„zajmował bezprawnie i wzbraniał się opuścić wskazane
miejsce zgromadzenia”
art. 52 § 2 pkt 4 kw
„tamował ruch na drodze publicznej”
art. 90 kw

-

I instancja
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
1 października 2020 r. - V W 3510/19
SSR Katarzyna Rutkowska-Giwojno
liczba obwinionych – 1
winny, grzywna 50 pln, bez kosztów
sądowych, prawomocny
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
14 kwietnia 2021 r. - V W 3512/19
SSR Natalia Maszkiewicz
liczba obwinionych – 1
winna, odstąpienie od kary, bez kosztów
sądowych
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
V W 3337/19 – w toku
SSR Tomasz Trębicki
liczba obwinionych - 2
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
V W 3167/19 – w toku
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 2
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
21 listopada 2019 r. - V W 3278/19
SSR Małgorzata Drewin
liczba obwinionych – 3
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
17 września 2021 r. - V W 3513/19
SSR Katarzyna Rutkowska-Giwojno
liczba obwinionych – 1
winny, nagana, bez kosztów sądowych
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
7 czerwca 2021 r. - V W 3757/19
SSR Marek Krzysztofiuk
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy w Hajnówce
12 listopada 2019 r. - VII W 216/19
SSR Grzegorz Front
liczba obwinionych – 10
winni, grzywna 180-200 pln, koszty
sądowe
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II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

-

-

Sąd Okręgowy w Warszawie
6 sierpnia 2021 r. - syg [bd]
SSO [bd]
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie prawomocne

-

Sąd Okręgowy w Warszawie
25 stycznia 2022 r. - X Ka 1078/21
SSO Leszek Parzyszek
liczba obwinionych – 1
uchylenie wyroku, umorzenie

-

30 października 2020 r. VIII Ka 51/20
SSO Dariusz Orłowski
liczba obwinionych – 10
uniewinnienie prawomocne

-

KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa

Wyroki nakazowe

-

-

23 lutego 2019 r., Hajnówka - kontrdemonstracja w
związku z marszem środowisk narodowych ku czci m.in.
Rajsa „Burego”
art. 52 § 2 pkt 1 kw
„zajmował bezprawnie i wzbraniał się opuścić wskazane
miejsce zgromadzenia”
art. 52 § 2 pkt 4 kw
„tamował ruch na drodze publicznej”
art. 90 kw

-

-

-

-

-

I instancja
Sąd Rejonowy w Hajnówce
16 grudnia 2019 r. - VII W 217/19
SSR Joanna Panasiuk
liczba obwinionych – 6
uniewinnienie
Sąd Rejonowy w Hajnówce
20 grudnia 2019 r. - VII W 218/19
SSR Adam Rodakowski
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie
liczba obwinionych – 4
winni, odstąpienie od kary
Sąd Rejonowy w Hajnówce
22 września 2020 r. - VII W 260/19
SSR Adam Rodakowski
liczba obwinionych – 7
uniewinnienie prawomocne
Sąd Rejonowy w Hajnówce
6 października 2020 r. - VII W 400/19
SSR Adam Rodakowski
liczba obwinionych – 6
uniewinnienie prawomocne
Sąd Rejonowy w Hajnówce
6 października 2020 r. - VII W 410/19
SSR Adam Rodakowski
liczba obwinionych – 6
uniewinnienie prawomocne
Sąd Rejonowy w Hajnówce
26 listopada 2020 r. - VII W 306/19
SSR Adam Rodakowski
liczba obwinionych – 10
uniewinnienie
Sąd Rejonowy w Hajnówce
9 października 2020 r. - VII W 391/19
SSR Jan Kapelka
liczba obwinionych – 10
uniewinnienie prawomocne
Sąd Rejonowy w Hajnówce
30 października 2020 r. - VII W 293/19
SSR Grzegorz Front
liczba obwinionych – 6
winni, grzywna 200 pln, koszty sądowe
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II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

16 września 2020 r. - VIII Ka 174/20
SSO Przemysław Wasilewski
liczba obwinionych – 6
uniewinnienie prawomocne

-

30 lipca 2020 r. - [brak sygn.]
SSO Przemysław Wasilewski
liczba obwinionych – 5
uniewinnienie prawomocne

-

-

-

-

-

-

-

[brak danych]

[brak danych]

-

-

VIII Ka 194/21 – w toku
liczba obwinionych – 6

KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

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

Wyroki nakazowe

-

30 kwietnia 2019 r. - XIV W 1103/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
14 maja 2019 r. - XIV W 1186/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
23 maja 2019 r. - VIII W 834/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

I instancja

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
III W 286/19 - w toku
liczba obwinionych – 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
20 listopada 2020 r. - XIV W 1098/19
SSR Joanna Raczkowska
liczba obwinionych – 4
uniewinnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
17 czerwca 2019 r. - XIV W 1098/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

1 marca 2019 r., Warszawa - próba blokady Marszu
Żołnierzy Wyklętych
art. 52 § 2 pkt 1 kw

25 kwietnia 2019 r. - VIII W 706/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
13 maja 2019 r. - XIV W 1013/19
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
14 maja 2019 r. - XIV W 1172/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
9 maja 2019 r. - III W 917/19
grzywna 300 pln, kosty sądowe
liczba obwinionych - 1
15 maja 2019 r. - XIV W 1179/19
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
21 października 2019 r. - VIII W 1521/19
SSR Rafał Stępak
iczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
16 września 2019 r. - XIV W 1013/19
SSR Wioletta Bąkowska-Ładna
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
7 sierpnia 2019 r. - XIV W 1172/19
SSR Joanna Włoch
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
22 sierpnia 2019 r. - VIII W 741/19
SSR Marta Bujko
liczba obwinionych – 7
umorzenie
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Wyroki nakazowe
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
7 maja 2019 r. - VIII W 743/19
kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

I instancja

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

9 maja 2019 r. - III W 836/19
grzywna 400 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
25 listopada 2020 r - VIII W 903/19
SSR Tomasz Bazan
liczba obwinionych – 1
winny, bez kary, bez kosztów

2 lipca 2019 r. - XIV W 1011/19
winny, bez kary, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
7 października 2019 r. - XIV W 1011/19
SSR Joanna Włoch
liczba obwinionych – 1
umorzenie prawomocne

-

-

15 maja 2019 r. - XIV W 1173/19
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
7 listopada 2019 r. - VIII W 953/19
SSR Tomasz Bazan
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
14 listopada 2019 r. - III W 916/19
SSR Katarzyna Anna Kruk
liczba obwinionych – 3
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

1 marca 2019 r., Warszawa - próba blokady Marszu
Żołnierzy Wyklętych
art. 52 § 2 pkt 1 kw
-

20 maja 2019 r. - VIII W 740/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

-

15 maja 2019 r. - XIV W 1177/19
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

IX Ka 235/21 – w toku
liczba obwinionych – 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
31 lipca 2019 r. - III W 1149/19
SSR Konrad Mielcarek
liczba obwinionych – 1
winny, grzywna 100 pln, koszty sądowe

6 marca 2020 r. - X Ka 1051/19
SSO Eliza Proniewska
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie prawomocne

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
1 lipca 2019 r. - III W 834/19
SSR Łukasz Malinowski
liczba obwinionych – 3
umorzenie

1 października 2019 r. - IX Kz964/19
SSO Krzysztof Chmielewski
liczba obwinionych – 3
umorzenie prawomocne

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
4 października 2019 r. - III W 1203/19
SSR Łukasz Malinowski
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

[brak danych]

[brak danych]
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1 marca 2019 r., Warszawa - próba blokady Marszu
Żołnierzy Wyklętych
art. 52 § 2 pkt 1 kw

I instancja

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
15 maja 2019 r. - XIV W 1181/19
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
4 czerwca 2019 r. - III W 847/19
grzywna 100 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Wyroki nakazowe

17 czerwca 2019 r. - XIV W 1185/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
18 października 2019 r. - XIV W 1185/19
SSR Joanna Włoch
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

18 czerwca 2019 r. - XIV W 1097/19
grzywna 400 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
2 października 2019 r. - VIII W 1080/19
SSR Małgorzata Lewczuk
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
19 lipca 2019 r. - XIV W 1180/19
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
15 maja 2019 r. - XIV W 1184/19
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych]
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
13 lutego 2020 r. - VIII W 985/19
SSR Tomasz Bazan
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
20 maja 2019 r. - VIII W 742/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
30 lipca 2019 r. - III W 833/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
8 listopada 2019 r. - III W 843/19
SSR Agnieszka Jaźwińska
liczba obwinionych – 5
umorzenie
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Wyroki nakazowe
13 września 2019 r. - III W 1062/18
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

1 marca 2019 r., Warszawa - próba blokady Marszu
Żołnierzy Wyklętych
art. 52 § 2 pkt 1 kw

1 marca 2019 r., Warszawa - próba blokady Marszu
Żołnierzy Wyklętych
art. 86 § 1 kw
art. 52 § 2 pkt 1 kw
3 marca 2019 r., Łódź - próba blokady Marszu Żołnierzy
Wyklętych
art. 50 kw
art. 90 kw
art. 52 § 2 pkt 1 kw

6 kwietnia 2019 r., Warszawa - próba zablokowania
prawicowego marszu pod hasłem „Uniwersytet wolny od
Marksizmu”
art. 52 § 2 pkt 1 kw
art. 65 § 2 kw

1 maja 2019 r., Warszawa - próba zablokowania marszu
skrajnie prawicowej partii Konfederacja
art. 52 § 2 pkt 1 kw

I instancja
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
23 stycznia 2020 r. - XIV W 2351/19
SSR Agnieszka Prokopowicz
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
[bd] - XIV W 1012/19
SSR [bd]
liczba obwinionych – 1
winny

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
16 października 2019 r. - XIV W 1099/19
SSR Joanna Włoch
liczba obwinionych – 1
umorzenie

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Okręgowy w Warszawie
[bd] - X Kz 402/120
SSO [bd]
liczba obwinionych – 1
sprawa do ponownego
rozpatrzenia

[brak danych]

18 maja 2019 r. - VI W 287/19
grzywna 100 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 16

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
16 sierpnia 2019 r. VI W 525/19
SSR Małgorzata Frąckowiak-Kalinowska
liczba obwinionych – 15
umorzenie

15 stycznia 2020 r. - V Kz 1012/19
SSO Wojciech Cerski
liczba obwinionych – 15
umorzenie prawomocne

2 kwietnia 2020 r. - V W 4937/19
grzywna 100 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
15 września 2021 r. - V W 4937/19
SSR Katarzyna Rutkowska-Giwojno
liczba obwinionych – 1
winny, grzywna 100 pln

15 lutego 2022 r. - IX Ka 1330/21
SSO [bd]
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie prawomocne

[brak danych]

28 kwietnia 2020 r. - V W 817/20
kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
9 lipca 2020 r. V W 35/20
SSR Adam Pruszyński
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
3 sierpnia 2020 r. - V W 817/20
SSR Jakub Kamiński
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
30 kwietnia 2020 r. - V W 817/20
winny, bez kary, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 2

[brak danych]
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Sąd Rejonowy dla WarszawyMokotowa
16 września 2022 r. III W 697/22
SSR Katarzyna Anna Kruk
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

[brak danych]

-

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa
1 maja 2019 r., Warszawa - próba zablokowania marszu
skrajnie prawicowej partii Konfederacja
art. 52 § 2 pkt 1 kw

1 sierpnia 2019 r., Warszawa, pl. Krasińskich „przeszkodził w przebiegu niezakazanego zgromadzenia
zorganizowanego przez Szymona Lisieckiego poprzez
zajęcie wraz z innymi osobami miejsca jego odbywania
się”
art. 52 § 2 pkt 1 kw
oraz „pod pomnikiem Powstania Warszawskiego
bezprawnie zajął i wzbraniał się opuścić miejsce, którym
prawnie rozporządzał organizator zgromadzenia Szymon
Lisiecki”
art. 52 § 2 pkt 4 kw

Wyroki nakazowe

I instancja

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

3 marca 2021 r. - V W 823/20
grzywna 100 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
V W 823/20 – w toku
SSR Łukasz Grylewicz
liczba obwinionych – 1

30 lipca 2020 r. - V W 2372/20
grzywna 500 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
25 litego 2021 r. - V W 2372/20
SSR [bd]
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

25 sierpnia 2020 r. - V W 2474/20
grzywna 800 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
1 lutego 2021 r. - V W 2328/20
SSR Jakub Kamiński
liczba obwinionych – 8
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

21 sierpnia 2020 r. - V W 2362/20
grzywna 300 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 3

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
21 kwietnia 2021 r. - V W 2362/20
SSR Łukasz Grylewicz
liczba obwinionych – 3
uniewinnienie

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
11 września 2020 r. - V W 2363/20
grzywna 300 pln, koszty [bd]
liczba obwinionych - 1

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
22 września 2020 r. - V W 2459/20
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

1 września 2020 r. - V W 2462/20
grzywna 300-400 pln, bez kosztów
sądowych
liczba obwinionych - 3

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
13 września 2021 r. - V W 2304/20
SSR Małgorzata Drewin
liczba obwinionych – 7
umorzenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
15 września 2020 r. - V W 2302/20
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
2 października 2020 r. - V W 2534/20
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych]
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
30 marca 2021 r. - V W 2534/20
SSR Anna Kuzaj
liczba obwinionych – 1
umorzenie
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Wyroki nakazowe
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
4 stycznia 2021 r. - V W 2438/20
grzywna 100-150 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 3

1 sierpnia 2019 r., Warszawa, pl. Krasińskich „przeszkodził w przebiegu niezakazanego zgromadzenia
zorganizowanego przez Szymona Lisieckiego poprzez
zajęcie wraz z innymi osobami miejsca jego odbywania
się”
art. 52 § 2 pkt 1 kw
oraz „pod pomnikiem Powstania Warszawskiego
bezprawnie zajął i wzbraniał się opuścić miejsce, którym
prawnie rozporządzał organizator zgromadzenia Szymon
Lisiecki”
art. 52 § 2 pkt 4 kw

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

4 marca 2021 r. - V W 2570/20
grzywna 100 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
V W 2570/20 – w toku
liczba obwinionych - 1

2 października 2020 r. - V W 2510/20
kara nagany, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
V W 2510/20 – w toku
liczba obwinionych - 1

-

-

15 sierpnia 2019 r., Warszawa – piknik antyfaszystowski
na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, blokada
marszu zorganizowanego przez Młodzież Wszechpolską
art. 52 § 2 pkt 1 kw
„przeszkodził w przebiegu niezakazanego zgromadzenia
zorganizowanego przez Pawła Lizonia”
art. 52 § 2 pkt 4 kw
„bezprawnie zajął i wzbraniał się opuścić miejsce, którym
prawnie rozporządzał organizator zgromadzenia”
art. 65 § 2 kw
„odmówiła podania miejsca zamieszkania”

I instancja

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
4 maja 2022 r. - V W 2552/20
SSR Małgorzata Drewin
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
29 lipca 2022 r. - V W 2306/20
SSR Anna Tyszkiewicz
liczba obwinionych – 6
umorzenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
20 listopada 2020 r. - V W 2909/20
SSR Krzysztof Ptasiewicz
liczba obwinionych – 7
umorzenie
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Wyroki nakazowe

-

6 listopada 2020 r. - V W 2936/20
grzywna 300 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 3

15 sierpnia 2019 r., Warszawa – piknik antyfaszystowski
na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, blokada
marszu zorganizowanego przez Młodzież Wszechpolską
art. 52 § 2 pkt 1 kw
„przeszkodził w przebiegu niezakazanego zgromadzenia
zorganizowanego przez Pawła Lizonia”
art. 52 § 2 pkt 4 kw
„bezprawnie zajął i wzbraniał się opuścić miejsce, którym
prawnie rozporządzał organizator zgromadzenia”

I instancja
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
27 października 2020 r. - V W 2689/20
SSR Justyna Koska-Janusz
liczba obwinionych – 4
umorzenie

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
V W 2936/20 – w toku
liczba obwinionych - 3

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
8 grudnia 2020 r. - V W 2976/20
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
6 listopada 2020 r. - V W 3043/20
grzywna 300 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
18 grudnia 2020 r. - V W 2513/20
kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 4

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
13 stycznia 2021 r. - V W 2927/20
grzywna 100 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

6 listopada 2020 r. - V W 2921/20
[bd]
liczba obwinionych - 2

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
18 stycznia 2021 r. - V W 2921/20
SSR Justyna Koska-Janusz
liczba obwinionych – 2
umorzenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
20 kwietnia 2021 r. - V W 2974/20
grzywna 800 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1
4 marca 2021 r. - V W 2559/20
grzywna 100 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

[brak danych]
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
25 lipca 2022 r. - V W 2559/20
SSR Anna Tyszkiewicz
liczba obwinionych – 5
umorzenie
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Wyroki nakazowe
10 lutego 2021 r. - V W 2779/20
grzywna 50 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

15 sierpnia 2019 r., Warszawa – piknik antyfaszystowski
na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, blokada
marszu zorganizowanego przez Młodzież Wszechpolską
art. 52 § 2 pkt 1 kw
„przeszkodził w przebiegu niezakazanego zgromadzenia
zorganizowanego przez Pawła Lizonia”
art. 52 § 2 pkt 4 kw
„bezprawnie zajął i wzbraniał się opuścić miejsce, którym
prawnie rozporządzał organizator zgromadzenia”

23 lutego 2021 r. - V W 2604/20
winni, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 3

-

20 marca 2021 r. - V W 2832/20
grzywna 300 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 4

11 listopada 2019 r, Warszawa - „...bezprawnie zajęła i
wzbraniała się opuścić miejsce (…) zgromadzenia
cyklicznego Marsz Niepodległości”
art. 52 § 2 pkt 4 kw
„...nie podporządkowała się poleceniu zejścia z trasy
przemarszu”
art. 52 § 3 pkt 2 kw
„...wzbraniała się opuścić miejsce spontanicznego
zgromadzenia po jego rozwiązaniu”
art. 52 § 3 pkt 3 kw
„...przeszkodziła w przebiegu niezakazanego
zgromadzenia cyklicznego Marsz Niepodległości”
art. 52 § 2 pkt 1 kw

I instancja
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
31 stycznia 2022 - V W 2779/20
SSR Adam Grzejszczak
liczba obwinionych – 1
winna, grzywna 100 pln
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
26 listopada 2021 r. - V W 2604/20
SSR Tomasz Trębicki
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
17 czerwca 2021 r. - V W 2602/20
SSR Krzysztof Ptasiewicz
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
25 czerwca 2021 r. - V W 2832/20
SSR Jakub Kamiński
liczba obwinionych – 4
umorzenie

4 grudnia 2020 r. - V W 3812/20
grzywna 200-250 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 4

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
V W 3812/20 – w toku
SSR Natalia Maszkiewicz
liczba obwinionych - 4

19 lutego 2021 r. - V W 3825/20
grzywna 50 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 4

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
V W 3825/20 – w toku
SSR Magdalena Szyluk
liczba obwinionych - 4

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

Sąd Okręgowy w Warszawie
9 maja 2022 - IX Ka 378/22
SSO Danuta Grunwald
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie prawomocne

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
22 lutego 2021 r. - V W 4073/20
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
12 marca 2021 r. - V W 3819/20
kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 2

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
20 marca 2021 r. - V W 3747/20
grzywna 300 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 5

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]
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Przepis prawa
11 listopada 2019 r, Warszawa - „...bezprawnie zajęła i
wzbraniała się opuścić miejsce (…) zgromadzenia
cyklicznego Marsz Niepodległości”
art. 52 § 2 pkt 4 kw
„...nie podporządkowała się poleceniu zejścia z trasy
przemarszu”
art. 52 § 3 pkt 2 kw
„...wzbraniała się opuścić miejsce spontanicznego
zgromadzenia po jego rozwiązaniu”
art. 52 § 3 pkt 3 kw
„...przeszkodziła w przebiegu niezakazanego
zgromadzenia cyklicznego Marsz Niepodległości”
art. 52 § 2 pkt 1 kw
30 listopada 2019 r., Bydgoszcz – pikieta z transparentami
„BURY NIE JEST BOHATEREM”, „STOP MOWIE
NIENAWIŚCI”, „TU SĄ GRANICE PRZYZWOITOŚCI”
przeciwko czczeniu Romualda Rajsa Burego przez
środowiska nacjonalistyczne
art. 52 § 2 pkt 1 kw
„przeszkadzali w przebiegu niezakazanego zgromadzenia”
art. 65 § 2 kw

Wyroki nakazowe

-

-

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

-

-

-

-

Sąd Okręgowy w Białymstoku
21 stycznia 2022 r.. - VIII Ka 479/21
SSO Adam Rodakowski
liczba obwinionych – 15
uniewinnienie prawomocne

-

-

-

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
14 maja 2021 r. - V W 4068/20
SSR Jakub Kamiński
liczba obwinionych – 4
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
27 lipca 2021 r. - V W 4069/20
SSR Agnieszka Modzelewska
liczba obwinionych – 3
umorzenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
14 kwietnia 2021 r. - V W 4075/20
grzywna 100 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 2

-

14 września 2020 r. - XI W 569/20
grzywna 500 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych]

23 lutego 2020 r., Hajnówka - kontrdemonstracja w
związku z marszem środowisk narodowych ku czci m.in.
Rajsa „Burego”
art. 52 § 2 pkt 1 kw
„przeszkadzali w przebiegu niezakazanego zgromadzenia”
art. 52 § 2 pkt 4 kw
„zajmował bezprawnie i wzbraniał się opuścić wskazane
miejsce zgromadzenia”

I instancja

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
8 września 2020 r. - IV W 267/20
SSR Bartosz Lau
liczba obwinionych – 5
odmowa wszczęcia postępowania
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
15 października 2021 r. - IX W 783/20
SSR Adam Mioduszewski
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie
Sąd Rejonowy w Hajnówce
3 września 2020 r. - VII W 140/20
SSR Adam Rodakowski
liczba obwinionych – 3
uniewinnienie prawomocne
Sąd Rejonowy w Hajnówce
31 marca 2021 r. - VII W 138/20
SSR Grzegorz Front
liczba obwinionych – 18
winni, grzywna 200 pln
Sąd Rejonowy w Hajnówce
12 października 2020 r. - VII W 143/20
SSR Joanna Panasiuk
liczba obwinionych – 7
uniewinnienie prawomocne
Sąd Rejonowy w Hajnówce
2 marca 2021 r. - VII W 267/20
SSR Adam Rodakowski
liczba obwinionych – 4
uniewinnienie
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Przepis prawa

23 lutego 2020 r., Hajnówka - kontrdemonstracja w
związku z marszem środowisk narodowych ku czci m.in.
Rajsa „Burego”
art. 52 § 2 pkt 1 kw
„przeszkadzali w przebiegu niezakazanego zgromadzenia”
art. 52 § 2 pkt 4 kw
„zajmował bezprawnie i wzbraniał się opuścić wskazane
miejsce zgromadzenia”

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

Sąd Rejonowy w Hajnówce
25 marca 2021 r. - VII W 137/20
SSR Adam Rodakowski
liczba obwinionych – 7
uniewinnienie

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy w Hajnówce
22 marca 2021 r. - VII W 167/20
SSR Krzysztof Wildowicz
liczba obwinionych – 4
uniewinnienie

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy w Hajnówce
4 marca 2021 r. - VII W 190/20
SSR Adam Rodakowski
liczba obwinionych – 3
uniewinnienie

[brak danych]

[brak danych]

Wyroki nakazowe

-

1 marca 2020 r., Rzeszów – demonstracja w związku z
marszem środowisk narodowych
art. 52 § 2 pkt 1 kw
„poprzez stanie, a następnie siedzenie na trasie przemarszu
legalnego zgromadzenia »Wyklęci 2020« przeszkadzał i
utrudniał w jego przebiegu”

1 sierpnia 2020 r., Warszawa, pl. Krasińskich „na wysokości Pomnika Powstańców Warszawy
przeszkadzał w przebiegu niezakazanego zgromadzenia
poprzez wzbranianie się do opuszczenia miejsca w/w
wgromadzenia”
art. 52 § 2 pkt 4 kw
„wbrew obowiązkowi odmówił okazania dokumentu
potwierdzającego tożsamość”
art 65 § 2 kw

28 maja 2020 r. - X W 330/20
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
28 maja 2020 r. - X W 329/20
grzywna 200 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

-

28 stycznia 2021 r. - V W 3630/21
grzywna 200 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

I instancja

Sąd Rejonowy w Hajnówce
21 czerwca 2021 r. - VII W 201/20
SSR Grzegorz Front
liczba obwinionych – 8
winni, grzywna 200 pln

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
7 października 2020 r. - X W 329/20
SSR Janusz Sternalski
liczba obwinionych – 3
uniewinnienie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
27 stycznia 2021 r. - V W 4569/20
SSR Jakub Kamiński
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
30 sierpnia 2022 r. - V W 3630/21
SSR Aleksandra Smyk – wyrok zaoczny
liczba obwinionych – 1
winny (grzywna 200 pln)
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Sąd Okręgowy w Białymstoku
30 grudnia 2021 r. VIII Ka 694/21
SSO [bd]
liczba obwinionych – 8
uniewinnienie prawomocne

[brak danych]

[brak danych]
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Przepis prawa
1 sierpnia 2020 r., Warszawa, pl. Krasińskich „na wysokości Pomnika Powstańców Warszawy
przeszkadzał w przebiegu niezakazanego zgromadzenia
poprzez wzbranianie się do opuszczenia miejsca w/w
wgromadzenia”
art. 52 § 2 pkt 4 kw
„wbrew obowiązkowi odmówił okazania dokumentu
potwierdzającego tożsamość”
art 65 § 2 kw

Wyroki nakazowe

28 stycznia 2021 r. - V W 3842/21
grzywna 300 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

-

17 czerwca 2021 r. - V W 2330/21
winny, kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1
1 sierpnia 2020 r., Warszawa, pl. Krasińskich „na wysokości Pomnika Powstańców Warszawy
przeszkadzał w przebiegu niezakazanego zgromadzenia
poprzez wzbranianie się do opuszczenia miejsca w/w
wgromadzenia”
art. 52 § 2 pkt 4 kw

-

24 listopada 2021 r. - V W 3631/21
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
V W 3842/21 – w toku
SSR Łukasz Grylewicz
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
3 marca 2021 r. - V W 4280/20
SSR Justyna Koska-Janusz
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
12 kwietnia 2022 r. - V W 2330/21
SSR Łukasz Zioła
liczba obwinionych – 1
umorzenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
17 czerwca 2021 r. - V W 2321/21
winny, kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1
-

1 sierpnia 2020 r., Warszawa, pl. Krasińskich „na wysokości Pomnika Powstańców Warszawy
przeszkadzał w przebiegu niezakazanego zgromadzenia
poprzez wzbranianie się do opuszczenia miejsca w/w
wgromadzenia”
art. 52 § 2 pkt 4 kw
„odmówił podania danych osobowych”
art. 65 § 2 kw

I instancja

[brak danych]
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
16 sierpnia 2021 r. - V W 3901/21
SSR Paweł Macuga
liczba obwinionych – 1
odmowa wszczęcia
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
20 grudnia 2021 r. - V W 1976/21
SSR Jakub Kamiński
liczba obwinionych – 1
umorzenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
SSR Katarzyna Rutkowska-Giwojno
26 maja 2022 r. - V W 3631/21
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie
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Przepis prawa
26 czerwca 2021 r., Łódź – dwie osoby z transparentem
„Mamy prawa. Prawa fizyki, prawa logiki, prawa
człowieka” próbowały symbolicznie zablokować „Marsz
Normalności” odbywający się w tym samym czasie co
Parada Równości.
„usiłowali przeszkodzić w przebiegu niezakazanego
zgromadzenia”
art. 52 § 2 pkt 1 kw
„nie stosowali się do poleceń funkcjonariuszy policji”
art. 65a kw
„odmówili podania danych osobowych”
art. 65 § 2 kw

Wyroki nakazowe

IV W 755/21
grzywna 500 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 2

-

19 lutego 2022 r., Hajnówka - kontrmanifestacja podczas
marszu gloryfikującego Rajsa Burego, w hołdzie pamięci
pomordowanych
„odmówił okazania dowodu umundurowanemu
funkcjonariuszowi policji”
art. 65a kw

-

-

-

I instancja

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

-

-

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
1 czerwca 2022 - IV W 755/21
SSR [bd]
liczba obwinionych – 2
uniewinnienie

Sąd Rejonowy w Hajnówce
VII W 307/22 – w toku
liczba obwinionych – 1
Sąd Rejonowy w Hajnówce
VII W 306/22 – w toku
liczba obwinionych – 17
Sąd Rejonowy w Hajnówce
VII W 310/22 – w toku
liczba obwinionych – 1
Sąd Rejonowy w Hajnówce
VII W 381/22 – w toku
liczba obwinionych – 8

PROTESTY POD SEJMEM RP – 11 spraw sądowych

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

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
XI W 4671/17
grzywna 400 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

-

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
20 czerwca 2018 r. - XI W 2988/17
SSR Adam Pruszyński
liczba obwinionych - 3
umorzenie
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3 września 2018 r. - X Kz 982/18
SSO Krzysztof Chmielewski
liczba obwinionych - 3
umorzenie prawomocne

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

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

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

24 września 2017 r., Warszawa, ul. Wiejska - przejście
przez barierki oddzielające ulicę od chodnika
art. 51 § 1 kw

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

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

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
13 stycznia 2020 r. - V W 56/16
SSR Adam Pruszyński
liczba obwinionych – 4
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
21 sierpnia 2018 r. - XI W 1997/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 13
uniewinnienie

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
7 grudnia 2018 r. - XI W 3652/17
SSR Adam Grzejszczak
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
21 lutego 2020 r. - V W 6/19
SSR Marta Pilśnik
liczba obwinionych – 2
umorzenie

-

-

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
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

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
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

Wyroki nakazowe

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

I instancja
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12 czerwca 2019 r. - X Ka 1248/18
SSO Hubert Zaremba
liczba obwinionych – 13
uniewinnienie prawomocne

-

V W 25/19 – w toku
SSR Natalia Maszkiewicz
liczba obwinionych - 1

-

KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
4 marca 2019 r. - XI W 5930/18
SSR Michał Kowalski
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
8 marca 2019 r. - XI W 5931/18
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Wyroki nakazowe

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

I instancja

PROTESTY W OBRONIE NIEZALEŻNOŚCI SĄDÓW - 77 spraw sądowych
15 stycznia 2019 r. - XI W 3415/18
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 2
20 lipca 2017 r., Warszawa - „ zakłócił porządek
publiczny poprzez przejście przez metalowe płotki
ustawione przez funkcjonariuszy policji i wtargnął na
wygrodzony teren przed gmachem Sejmu RP”
art. 51 § 1 kw

-

-

23 lipca 2017 r., Warszawa, ul. Mickiewicza - pikieta pod
domem J. Kaczyńskiego
art. 52 § 2 pkt 2 kw
obwiniona trzymała transparent: „ZDRADA OJCZYZNY
NIE ULEGA PRZEDAWNIENIU"
art. 63a § 1 kw
23 lipca 2017 r., Warszawa, ul. Mickiewicza - „zakłócił
spokój i spoczynek nocny” puszczając z samochodu
utwór „Mury”
art. 51 § 1 kw
zatrzymał pojazd w nieprawidłowej odległości od
przejścia dla pieszych
art. 97 kw

-

-

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

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
5 grudnia 2019 r. - V W 562/19
SSR Adam Grzejszczak
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
10 stycznia 2018 r. - XI W 3356/18
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 3
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
5 marca 2019 r. - XI W 3355/18
SSR Michał Kowalski
liczba obwinionych - 2
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza
8 listopada 2017 r. - III W 1594/17
SSR Piotr Nowak
liczba obwinionych - 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza
22 listopada 2017 r. - IV W 1799/17
SSR Agnieszka Berezowska
liczba obwinionych - 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza
1 marca 2019 r. - IV W 159/18
SSR Monika Krzywda
liczba obwinionych – 1
winny, grzywna 500 pln, koszty sądowe
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12 marca 2019 r. - X Kz 195/19
SSO Katarzyna Wróblewska
liczba obwinionych - 3
sprawa do ponownego
rozpatrzenia

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

3 lipca 2019 r. - IX Ka 520/19
SSO Joanna Hut
liczba obwinionych – 1
zarzuty z art. 51 § 1 kw
uniewinnienie prawomocne
zarzuty z art. 97 kw
winny prawomocnie, bez kary

-

KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa
24 lipca 2017 r., Warszawa, ul. Nowogrodzka demonstracja pod siedzibą Prawa i Sprawiedliwości
art. 51 § 1 kw
24 lipca 2017 r., Warszawa, ul. Nowogrodzka –
protestujący usiedli na jezdni utrudniając ruch pojazdów
art. 90 kw

Wyroki nakazowe

-

I instancja
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
18 stycznia 2018 r. - V W 4255/17
SSR Anna Ziębińska
liczba obwinionych - 10
umorzenie prawomocne

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
20 listopada 2017 r. - V W 4884/17
grzywna 500 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 2
-

[brak danych]
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
13 marca 2018 r. - XI W 3767/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 6
umorzenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
27 kwietnia 2020 r. - V W 661/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
-

lipiec 2017 r., Warszawa, ul. Wiejska - blokowanie drogi
podczas protestów
art. 90 kw

[brak danych]
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
14 września 2020 r. - V W 62/19
SSR Magdalena Zając-Prawica
liczba obwinionych - 3
umorzenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
10 listopada 2017 r. - XI W 3836/17
nagana, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 2
-

25 października 2017 r. - XI W 3412/17
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 5
14 listopada 2017 r. - XI W 3718/17
grzywna 150 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 4

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
13 marca 2018 r. - XI W 3890/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 5
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
15 marca 2018 r. - XI W 3412/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 3
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
15 marca 2018 r. - XI W 3407/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 16
umorzenie
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II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

-

-

[brak danych]

[brak danych]

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

31 stycznia 2020 r. - V W
41/19
SSR Małgorzata Drewin
liczba obwinionych – 6
uniewinnienie

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

-

-

5 czerwca 2018 r. - X Kz 467/18
SSO Hubert Zaremba
liczba obwinionych - 5
umorzenie prawomocne
24 maja 2018 r. - X Kz 468/18
SSO Krzysztof Chmielewski
liczba obwinionych - 3
umorzenie prawomocne

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

-

-

-

KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa

Wyroki nakazowe

-

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

-

lipiec 2017 r., Warszawa, ul. Wiejska - blokowanie drogi
podczas protestów
art. 90 kw

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

-

-

23 października 2017 r. - XI W 3417/17
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 13
25 października 2017 r. - XI W 3769/17
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 8

I instancja
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
22 marca 2018 r. - XI W 3872/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 16
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
22 marca 2018 r. - XI W 3416/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 5
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
5 kwietnia 2018 r. - XI W 3875/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 11
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
22 sierpnia 2019 r. - XI W 3680/17
SSR Marcin Czerwiński
liczba obwinionych – 1
winny, bez kary
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
5 kwietnia 2018 r. - XI W 3420/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 15
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
19 kwietnia 2018 r. - XI W 4674/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 2
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
19 kwietnia 2018 r. - XI W 3417/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 2
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
27 marca 2020 r. - V W 42/19
SSR Adam Grzejszczak
liczba obwinionych - 7
umorzenie
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II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

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

-

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

-

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

-

[brak danych]

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

[brak danych]

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

-

[brak danych]

-

[brak danych]

-

-

KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa

Wyroki nakazowe
23 października 2017 r. - XI W 3408/17
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 4
31 października 2017 r. - XI W 4338/17
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 2

I instancja
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
26 czerwca 2019 r. - XI W 3408/17
SSR Anna Kwiatkowska
liczba obwinionych – 3
uniewinnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
10 listopada 2017 r. - XI W 3713/17
nagana, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 4
14 listopada 2017 r. - XI W 3833/17
grzywna 150 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 5
lipiec 2017 r., Warszawa, ul. Wiejska - blokowanie drogi
podczas protestów
art. 90 kw

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

-

-

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

[brak danych]
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
19 kwietnia 2018 r. - XI W 3833/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 3
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
24 października 2018 r. - XI W 3879/17
SSR Anna Kuzaj
liczba obwinionych - 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
18 czerwca 2018 r. - XI W 3889/17
SSR Agnieszka Modzelewska
liczba obwinionych - 6
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
10 września 2018 r. - XI W 5325/17
SSR Magdalena Dziekańska
liczba obwinionych - 1
uniewinnienie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
24 lipca 2019 r. - XI W 3409/17
SSR Katarzyna Rutkowska-Giwojno
liczba obwinionych – 5
winni, grzywna 200 pln, bez kosztów
sądowych
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II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

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

[brak danych]

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

[brak danych]

5 czerwca 2020 r. - IX Ka 94/20
SSO Iwona Konopka
liczba obwinionych – 3
uniewinnienie prawomocne

-

[brak danych]

-

[brak danych]

-

KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa

lipiec 2017 r., Warszawa, ul. Wiejska - blokowanie drogi
podczas protestów
art. 90 kw

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

Wyroki nakazowe

I instancja

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

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
13 czerwca 2018 r. - XI W 3711/17
SSR Jakub Kamiński
liczba obwinionych - 5
umorzenie

XI W 5485/17
grzywna - bd
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
XI W 5485/17 – w toku
SSR Paweł Macuga
liczba obwinionych - 1

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
19 stycznia 2021 r. - V W 39/19
SSR Natalia Maszkiewicz
liczba obwinionych – 6
umorzenie

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
5 marca 2019 r. - XI W 1658/18
SSR Michał Kowalski
liczba obwinionych – 3
umorzenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
27 września 2018 r. - XI W 3648/18
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
23 kwietnia 2018 r. - XI W 1843/18
nagana, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 5
7 grudnia 2017 r., Warszawa - spontaniczne przejście spod
Sejmu RP pod siedzibę PiS zakończone blokadą policyjną
na ul. Wilczej
art. 90 kw

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

-

[brak danych]
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
18 grudnia 2018 r. - XI W 1805/18
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych – 44
umorzenie

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

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji
-

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

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

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
[bd] - V W 199/19
SSR Magdalena Dziekańska
liczba obwinionych – 15
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
21 listopada 2019 r. - V W 228/19
SSR Małgorzata Drewin
liczba obwinionych – 4
umorzenie prawomocne

56

[brak danych]

[brak danych]

KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa

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

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

27 września 2018 r. - XI W 2140/18
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

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

8 grudnia 2017 r., Warszawa, ul. Górnośląska – przejście
przez jezdnię w niedozwolonym miejscu
art. 97 kw

8 grudnia 2017 r., Warszawa, Krakowskie Przedmieście obrzucenie jajkami limuzyn rządowych jadących do
Pałacu Prezydenckiego
art. [brak danych]

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

I instancja
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
2 lutego 2021 r. - V W 200/19
SSR Katarzyna Rutkowska-Giwojno
liczba obwinionych – 14
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
19 sierpnia 2020 r. - V W 230/19
SSR Marek Krzysztofiuk
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
23 stycznia 2020 r. - V W 218/19
SSR Marcin Czerwiński
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
14 grudnia 2018 r. - XI W 3285/18
grzywna 250 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
[bd]
grzywna 300 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych – 1
wyrok prawomocnych
grzywna zamieniona na 2 dni aresztu

-

-

-

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
V W 1031/19 – w toku
SSR Maciej Mitera
liczba obwinionych – 2

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
23 kwietnia 2018 r. - XI W 2013/18
nagana, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1
27 grudnia 2018 r. - XI W 1665/18
grzywna 150 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 5

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
21 sierpnia 2020 r. - V W 190/19
SSR Marcin Czerwiński
liczba obwinionych – 3
winni, odstąpienie od kary
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X Ka 770/20 – w toku
liczba obwinionych – 3

KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa

Wyroki nakazowe

I instancja

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

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
21 marca 2019 r. - XI W 1880/18
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

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

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
XI W 1660/18 – w toku
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 1

12 grudnia 2017 r. Warszawa, ul. Górnośląska - blokada
wjazdu do Senatu RP
art. 90 kw
oraz „odmówił podania miejsca zatrudnienia podczas
legitymowania”
art. 65 § 2 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. 51 § 1 kw
odmowa podania miejsca zatrudnienia podczas
przesłuchania
art. 65 § 2 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. 51 § 1 kw
oraz „odmowił okazania dowodu tożsamości”
art. 65 § 2 kw

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
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

[patrz sekcja „ODMOWA
PODANIA DANYCH”]

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

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
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

-

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

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
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

-
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[brak danych]

[brak danych]

KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa
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. 51 § 1 kw

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

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
17 lipca 2019 r. - V W 3367/19
SSR Aleksandra Smyk
liczba obwinionych – 1
odmowa wszczęcia postępowania

-

-

17 lipca 2019 r. - V W 3217/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
6 grudnia 2019 r. - V W 3217/19
SSR Natalia Maszkiewicz
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

[brak danych]

[brak danych]

27 maja 2019 r. - XI W 1661/18
winni
liczba obwinionych - 4

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
9 lutego 2021 r. - V W 189/19
SSR Marta Pilśnik
liczba obwinionych – 4
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

Wyroki nakazowe

[brak danych]

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

[brak danych]

27 kwietnia 2018 r., Warszawa - „poprzez krzyki,
wbieganie przed nadjeżdżający pojazd zakłócił spokój i
porządek publiczny”
art. 51 § 1 kw
oraz „odmowił okazania dowodu tożsamości”
art. 65 § 2 kw
3 lipca 2018 r., Warszawa – przemarsz spod Pałacu
Prezydenckiego pod Sejm RP
art. 90 kw
podczas legitymowania odmówił podania miejsca
zatrudnienia
art. 65 § 2 kw

3 lipca 2018 r., Warszawa – przemarsz spod Pałacu
Prezydenckiego pod Sejm RP
art. 90 kw

I instancja
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
24 stycznia 2019 r. - III W 961/18
SSR Katarzyna Anna Kruk
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
24 października 2018 r. - III W 963/18
SSR Łukasz Malinowski
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
7 marca 2019 r. - III W 953/18
SSR Katarzyna Anna Kruk
liczba obwinionych – 2
uniewinnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
29 czerwca 2018 r. - III W 956/18
grzywna 50 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

-

[brak danych]
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Przepis prawa
3 lipca 2018 r., Warszawa – przemarsz spod Pałacu
Prezydenckiego pod Sejm RP
art. 90 kw
18 lipca 2018 r. Warszawa, ul. Wiejska – policja
uniemożliwiła wyrzucenie niedopałka do kosza,
art. 145 kw
protestujący użył słów „nieprzyzwoitych”
art. 141 kw
w trakcie czynności legitymowania odmówił podania
miejsca zatrudnienia
art. 65 § 2 kw

18 lipca 2018 r. Warszawa, ul. Wiejska – skok przez
barierki okalające Sejm RP
art. 51 § 1 kw

19 lipca 2018 r. Warszawa, ul. Wiejska – umieszczenie
napisu „CZAS NA SĄD OSTATECZNY WYPIERDALAĆ”
na budynku Sejmu RP lub pomoc przez osłanianie przed
interweniującymi funkcjonariuszami policji osoby
umieszczające napis
art. 63a § 1

Wyroki nakazowe

-

I instancja
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
17 lipca 2019 r. - V W 3368/19
SSR Aleksandra Smyk
liczba obwinionych – 4
odmowa wszczęcia postępowania

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

-

-

8 sierpnia 2019 r. - V W 3400/19
grzywna 150 pln (słownie 400 pln,
nieścisłość w wyroku), koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
V W 3400/19 – w toku
liczba obwinionych - 1

8 sierpnia 2019 r. - V W 3396/19
grzywna 50 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
1 października 2019 r. - V W 3396/19
SSR Justyna Dałkowska
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

23 października 2019 r. - V W 3397/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
6 lipca 2020 r. - V W 3397/19
SSR Jakub Kamiński
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
25 listopada 2019 r. - V W 3401/19
SSR Natalia Maszkiewicz
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
2 czerwca 2020 r. - V W 3402/19
SSR Marcin Czerwiński
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
26 sierpnia 2019 r. - V W 3415/19
ograniczenie wolności, nadzorowane prace
społeczne, koszty sądowe
liczba obwinionych - 12

[brak danych]
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19 lipca 2018 r. Warszawa, ul. Wiejska – umieszczenie
napisu „CZAS NA SĄD OSTATECZNY WYPIERDALAĆ”
na budynku Sejmu RP lub pomoc przez osłanianie przed
interweniującymi funkcjonariuszami policji osoby
umieszczające napis
art. 63a § 1

8 sierpnia 2019 r. - V W 3414/19
grzywna 300 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 5

20 lipca 2018 r. Warszawa, ul. Nowogrodzka –
blokowanie limuzyn rządowych wyjeżdżających z
siedziby PiS
art. 51 § 1 kw

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
22 marca 2019 r. - V W 561/19
winni, odstąpienie od kary, bez kosztów
sądowych
liczba obwinionych - 2

26 lipca 2018 r. Warszawa, ul. Górnośląska –
umieszczenie napisu „SEJM MOŻECIE
WYPIERDALAĆ” na kładce dla pieszych
art. 63a § 1
odmowa wylegitymowania się funkcjonariuszowi Policji
art. 65 § 2 kw

5 września 2019 r. - V W 3458/19
grzywna 350 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

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

21 kwietnia 2021 r., Warszawa - symboliczna blokada
budynku Sądu Najwyższego. Tego dnia były prokurator
Adam Roch, zasiadający w nielegalnej Izbie
Dyscyplinarnej SN, miał rozpatrzeć wniosek prokuratury
o zatrzymanie sędziego Igora Tulei.
„tamowała ruch na drodze publicznej”
art. 90 kw
„odmówiła podania danych”
art. 65 § 2 kw

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
11 marca 2021 r, - V W 3458/19
SSR Natalia Maszkiewicz
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

[brak danych]

[brak danych]

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

[brak danych]

[brak danych]

Wyroki nakazowe

-

12 stycznia 2022 r. - V W 4693/21
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

I instancja
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
11 marca 2020 r. - V W 3414/19
SSR Justyna Koska-Janusz
liczba obwinionych – 3
uniewinnienie

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
30 sierpnia 2022 r. - V W 4693/21
SSR Aleksandra Smyk
liczba obwinionych – 1
winna, grzywna 200 pln

5 kwietnia 2022 r. - V W 4594/21
grzywna 100 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1
12 stycznia 2022 r. - V W 1396/22
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
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30 sierpnia 2021 r., Warszawa - Tego dnia Trybunał
Konstytucyjny Julii Przyłębskiej orzekał w sprawie
wyższości Konstytucji nad prawem unijnym
„tamował ruch na drodze publicznej”
art. 90 kw

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

-

-

-

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

-

-

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza
27 grudnia 2017 r. - IV W 1886/17
SSR Renata Kielak-Komorowska
liczba obwinionych - 4
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

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

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
29 maja 2018 r. - V W 551/18
SSR Wojciech Sawicki
liczba obwinionych - 1
uniewinnienie

[brak danych]

[brak danych]

Wyroki nakazowe
23 lutego 2022 r. - V W 270/22
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

I instancja
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
24 maja 2022 r, - V W 270/22
SSR Anna Kuzaj
liczba obwinionych – 1
umorzenie

7 czerwca 2022 r. - V W 398/22
kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

30 sierpnia 2021 r., Warszawa - Tego dnia Trybunał
Konstytucyjny Julii Przyłębskiej orzekał w sprawie
wyższości Konstytucji nad prawem unijnym
„zorganizował zgromadzenie bez wymaganego
zawiadomienia”
art. 52 § 2 pkt 2 kw

-

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
28 czerwca 2022 r, - V W 1006/22
SSR Łukasz Zioła
liczba obwinionych – 1
umorzenie

AKCJE SOLIDARNOŚCIOWE – 28 spraw sądowych
SOLIDARNI Z PRZESŁUCHIWANYMI (PIKIETY POD KOMENDAMI)

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

20 października 2017 r., Wrocław, ul. Grabiszyńska kredowym spray'em napisał „Policja czy PiSlicja?” na
chodniku przed komisariatem
art. 63a § 1 kw
23 października 2017 r., Wrocław, ul. Trzemeska - pikieta
wsparcia pod komisariatem policji
art. 52 § 2 pkt 2 kw
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27 października 2017 r., Wrocław, ul. Trzemeska obwiniony trzymał transparenty: „Nie damy się
zastraszyć" oraz „Mamy prawa: prawa logiki, prawa
fizyki, prawa człowieka, Obywatele RP”
art. 63a § 1 kw

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

Wyroki nakazowe

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

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

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
29 marca 2018 r. - V W 611/18
SSR Izabella Gabriel
liczba obwinionych - 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

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

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
8 czerwca 2018 r. - II W 414/18
SSR Wojciech Sawicki
liczba obwinionych - 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

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

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
29 marca 2018 r - V W 615/18
SSR Izabella Gabriel
liczba obwinionych - 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

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

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

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

I instancja

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
19 grudnia 2017 r. - VI W 2980/17
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
10 stycznia 2018 r. - V W 520/18
grzywna 100 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

[brak danych]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
21 czerwca 2018 r. - V W 520/18
SSR Izabella Gabriel
liczba obwinionych - 1
uniewinnienie

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

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
7 marca 2018 r. - V W 693/18
grzywna 100 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

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

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
23 lutego 2018 r. - II W 465/18
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych]

[brak danych]

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

I instancja

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
9 marca 2018 r. - II W 466/18
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
23 lutego 2018 r. - II W 469/18
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Wyroki nakazowe

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

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

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
24 kwietnia 2018 r. - II W 190/18
SSR Wojciech Sawicki
liczba obwinionych - 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

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

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

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
20 sierpnia 2018 r. - II W 436/18
SSR Paweł Chodkowski
liczba obwinionych - 1
uniewinnienie

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
28 sierpnia 2018 r. - II W 472/18
SSR Wojciech Sawicki
liczba obwinionych - 1
uniewinnienie

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
15 czerwca 2018 r. - II W 464/18
SSR Wojciech Sawicki
liczba obwinionych - 5
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

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

[brak danych]

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

SOLIDARNI Z UWIĘZIONYM OLEGIEM SENCOWEM
25 czerwca 2018 r., Warszawa - na ogrodzeniu Ambasady
Rosji umieścili baner z napisem "FREE OLEG
SENTSOV"
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.”
art. 63a § 1 kw

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
V W 1316/19 – w toku
liczba obwinionych – 2

[brak danych]

Sąd Rejonowy w Kielcach
8 stycznia 2019 r. - IX W 1469/18
SSR Tomasz Piechota
liczba obwinionych – 3
uniewinnienie
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Wyroki nakazowe

I instancja

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

SOLIDARNI Z ELŻBIETĄ PODLEŚNĄ
26 lipca 2018 r., Warszawa – napis „PZPR” namalowany
na murze Filtrów Warszawskich naprzeciwko siedziby
PiS
art. 63a § 1 kw
29 lipca 2018 r., Toruń - „na oknie biura poselskiego
Krzysztofa Czabańskiego bez zgody zarządcy budynku
umieścił napis PZPR”
art. 63a § 1 kw

-

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

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
14 stycznia 2020 r. - V W 5202/18
SSR Klaudia Miłek
liczba obwinionych – 2
uniewinnienie
Sąd Rejonowy w Toruniu
8 IV 2019 r. - VIII W 523/18
SSR Aleksandra Marek-Ossowska
liczba obwinionych – 1
umorzenie

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

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy w Radziejowie
II W 297/18
grzywna 50 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

2 sierpnia 2018 r., Piotrków Trybunalski – „bez zgody
zarządzającego Biurem Poselskim Posłów na Sejm RP
Antoniego Macierewicza i Anny Milczanowskiej umieścił
napis – kartkę z napisem »PZPR«”
art. 63a § 1 kw

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
25 lutego 2019 r. - VII W 55/19
nagana, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

7 maja 2019 r., Warszawa, ul. Nowogrodzka - akcja
solidarności z Elżbietą Podleśną zatrzymaną za
rozklejanie naklejek z wizerunkiem Matki Boskiej w
tęczowej aureoli – „w miejscu publicznym do tego
nieprzeznaczonym umieścili na elewacji budynku plakaty,
bez zgody zarządzającego obiektem”.
art. 63a § 1 kw

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
22 lipca 2019 r. - V W 2823/19
winny, odstąpienie od kary, bez kosztów
sądowych
liczba obwinionych - 2

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

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

I instancja

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

SOLIDARNI Z ZATRZYMANYMI W SPRAWIE „WŁAMAŃ” DO GABLOT AMS
9 czerwca 2020 r., Warszawa, ul. Miodowa - akcja
solidarności z zatrzymanymi za podmienienie plakatów
na wiatach przystankowych – „na drzwiach budynku
Ministerstwa Zdrowia umieścił plakat o treści:
»EWANGELIA WG ŁUKASZ SZ, ZAKŁAMYWANIE
STATYSTYK + EPIDEMIA COVID-19,
REKOMENDACJA WYBORÓW + MASECZKI DO DUPY
ZA 5 MLN + PO TRUPACH DO CELU, SZUMO-WINNY
165 KK« bez zgody zarządzającego tym miejscem”
art. 63a § 1 kw

21 października 2020 r. - V W 3148/20
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
23 listopada 2021 r. - V W 3148/20
SSR Anna Kuzaj
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

25 czerwca 2021 r. - V W 2366/21
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 8

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
22 grudnia 2021 r. - V W 2366/21
SSR Jakub Kamiński
liczba obwinionych – 8
umorzenie

ODMOWA PODANIA DANYCH – 39 spraw sądowych
10 czerwca 2017 r., Warszawa, ul. Krakowskie
Przedmieście - wprowadził w błąd funkcjonariusza policji
podczas legitymowania
art 65 § 1 pkt 1
10 sierpnia 2017 r., Warszawa, pl. Zamkowy - odmówił
wylegitymowania się funkcjonariuszowi policji
art. 65 § 2 kw
10 sierpnia 2017 r., Warszawa, ul. Krakowskie
Przedmieście - odmówił wylegitymowania się
funkcjonariuszowi policji
art. 65 § 2 kw

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

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
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

-

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
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

-

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
20 listopada 2018 r. - XI W 3071/18
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych – 3
uniewinnienie

[brak danych]

[brak danych]

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

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza
28 lutego 2019 r. - IV W 1886/17
SSR Monika Krzywda
liczba obwinionych – 3
uniewinnienie

[brak danych]

[brak danych]

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

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

[brak danych]

[brak danych]

66

KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa
10 września 2017 r., Warszawa, ul. Krakowskie
Przedmieście - podczas legitymowania obwiniona
odmówiła podania miejsca zatrudnienia
umundurowanemu funkcjonariuszowi policji
art. 65 § 2 kw

12 września 2017 r., Warszawa, Komenda Rejonowa
Policji ul. Dzielna - odmówił podania miejsca
zatrudnienia
art. 65 § 2 kw

5 października 2017 r., Warszawa, Komenda Rejonowa
Policji ul. Dzielna - podczas przesłuchania w
komisariacie policji podejrzany o popełnienie
wykroczenia omówił podania miejsca zatrudnienia, co
zakończyło się postawieniem kolejnego zarzutu
art. 65 § 2 kw
12 października 2017 r., Warszawa, Komenda Rejonowa
Policji ul. Dzielna - odmówił podania miejsca
zatrudnienia
art. 65 § 2 kw

20/21 listopada 2017 r., Warszawa, ul. Mickiewicza obwiniony odmówił podania nazwiska rodowego matki
art. 65 § 2 kw

12 grudnia 2017 r., Warszawa, ul. Górnośląska - odmówił
okazania dowodu z powodu nie podania przez
funkcjonariusza podstawy faktycznej legitymowania.,
dowód okazał w momencie podania podstawy prawnej
art. 65 § 2 kw

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
28 lutego 2019 r. - XI W 4963/18
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

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

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
7 listopada 2019 r. - V W 86/19
SSR Marcin Czerwiński
liczba obwinionych – 1
winny, grzywna 150 pln, koszty sądowe

-

-

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

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
23 listopada 2017 r. - XI W 4162/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych - 1
umorzenie

Wyroki nakazowe

[brak danych]

I instancja

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
25 października 2019 r. - V W 406/19
grzywna 300 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych]

-

[brak danych]

-

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

-

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
30 października 2018 r. - XI W 5330/18
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

[brak danych]

[brak danych]

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

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
14 marca 2019 r. - XI W 5861/18
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie
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Przepis prawa

Wyroki nakazowe

I instancja

12 grudnia 2017 r., Warszawa, ul. Górnośląska - odmówił
podania miejsca zatrudnienia funkcjonariuszowi policji
art. 65 § 2 kw

27 maja 2019 r. - XI W 1655/18
ponowne rozpatrzenie
kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 3

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
8 stycznia 2020 r. - V W 187/19
SSR Aleksandra Smyk
liczba obwinionych – 1
winny, grzywna 200 pln, koszty sądowe

16 marca 2018 r., Przemyśl, Komenda Miejska Policji ul.
Bohaterów Getta - odmówiła podania miejsca
zatrudnienia
art. 65 § 2 kw

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

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

16 kwietnia 2018 r., Warszawa, ul. Wiejska - obwiniony
nie posiadał przy sobie dowodu osobistego, zarzuty
zostały postawione pomimo potwierdzenia tożsamości
przez bliską osobę obwinionego
art. 65 § 2 kw

[brak danych]

30 kwietnia 2019 r., Wrocław - podczas protestu
przeciwko zbiórce podpisów pod inicjatywą
ustawodawczą zorganizowaną przez Fundację Pro Prawo
Do Życia odmówiła okazania dowodu tożsamości
umundurowanemu funkcjonariuszowi policji
art. 65 § 2 kw

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
4 września 2020 r. - II W 805/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

8 maja 2019 r., Warszawa - uczestnik pikiety
solidarnościowej z Elżbietą Podleśną odmówił okazania
dowodu tożsamości umundurowanemu funkcjonariuszowi
policji
art. 65 § 2 kw

31 października 2019 r. - VIII W 1855/19
grzywna 50 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

30 czerwca 2019 r., Cieszyn - obwiniony stojąc z banerem
pod kościołem odmówił okazania dowodu
umundurowanemu funkcjonariuszowi policji
art. 65 § 2 kw
16 sierpnia 2019 r., Warszawa - pikieta z banerem
„PRZESTĘPCA NA CZELE POLSKIEJ POLICJI?” pod
Komendą Stołeczną Policji, a potem pod komisariatem na
ul. Zakroczymskiej zakończona próbą wylegitymowania i
zatrzymaniem osób, które choć przez chwilę trzymały
baner
art. 65 § 2 kw

[brak danych]

2 grudnia 2019 r. - V W 4736/19
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych – 1
31 marca 2021 – II KK 422/21 (SN)
uchylenie wyroku i przekazanie sprawy
do ponownego rozpatrzenia w SR

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
5 czerwca 2019 r. - XI W 3758/18
SSR Aleksandra Smyk
liczba obwinionych – 1
winny, grzywna 200 pln, koszty sądowe

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
30 kwietnia 2021 r. - VIII W 1855/19
SSR Monika Louklinska
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie
Sąd Rejonowy w Cieszynie
24 października 2019 r. - II W 811/19
SSR [bd]
liczba obwinionych – 1
winny, kara nagany

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
V W 4736/19 – w toku
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II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

X Ka 361/20 – w toku
liczba obwinionych – 1

[brak danych]

[brak danych]

IX Ka 932/19 – w toku
liczba obwinionych – 1

-

-

-

-

[brak danych]

[brak danych]

KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa

Wyroki nakazowe
2 grudnia 2019 r. - V W 4738/19
grzywna 200 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

19 grudnia 2019 r. - V W 4667/19
grzywna 50 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

8 czerwca 2020 r. - V W 4737/19
grzywna 400 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

16 sierpnia 2019 r., Warszawa - pikieta z banerem
„PRZESTĘPCA NA CZELE POLSKIEJ POLICJI?” pod
Komendą Stołeczną Policji, a potem pod komisariatem na
ul. Zakroczymskiej zakończona próbą wylegitymowania i
zatrzymaniem osób, które choć przez chwilę trzymały
baner
art. 65 § 2 kw

I instancja
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
27 października 2020 r. - V W 4738/19
SSR [brak danych]
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
6 maja 2020 r. - V W 4667/19
SSR Justyna Koska-Janusz
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
7 stycznia 2021 r. - V W 4737/19
SSR Adam Grzejszczak
liczba obwinionych – 1
umorzenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
29 lutego 2020 r. - V W 4732/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
23 kwietnia 2020 r. - V W 4729/19
grzywna 200 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

3 marca 2020 r. - V W 4731/19
grzywna 200 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

30 grudnia 2019 r. - V W 4734/19
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

29 lutego 2019 r. - V W 4733/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych]

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
V W 4729/19 – w toku
SSR Katarzyna Rutkowska-Giwojno
liczba obwinionych - 1
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
2 października 2020 r. - V W 4731/19
SSR Adam Grzejszczak
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
1 września 2020 r. - V W 4734/19
SSR Agnieszka Modzelewska
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
V W 4733/19 – w toku
liczba obwinionych - 1
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Przepis prawa
23 maja 2020 r., Warszawa – pikieta pod Sądem
Najwyższym, wsparcie dla sędziów SN podczas
Zgromadzenia Ogólnego, na którym wybierano
kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa SN
„odmówiła okazania dokumentu tożsamości”
art. 65 § 2 kw
13 lipca 2020 r., ul. Trębacka, Warszawa - Obywatele RP
przed Pałacem Prezydenckim rozstawili wielki baner, na
którym umieścili zarzuty wobec urzędującego prezydenta
Andrzeja Dudy („Andrzej Duda jest łgarzem i
krzywoprzysięzcą”)
18 listopada 2020 r. ul. Piękna, Warszawa - zgromadzenie
Strajku Kobiet, nieudana blokada Sejmu RP
„odmówił okazania dokumentu tożsamości”
art. 65 § 2 kw
6 sierpnia 2020 r., Warszawa – Obywatele RP przed
Sejmem RP rozstawili wielki baner, na którym umieścili
zarzuty wobec powołanego właśnie na drugą kadencję
prezydenta Andrzeja Dudy („Andrzej Duda jest łgarzem i
krzywoprzysięzcą”)
„odmówił okazania dokumentu tożsamości”
art. 65 § 2 kw
23 października 2020 r., Warszawa – protest Strajku
Kobiet w związku z orzeczeniem TK mgr Przyłębskiej na
ul. Mickiewicza - „wbrew obowiązkowi na żądanie
funkcjonariusza Policji uprawnionego z mocy ustawy do
legitymowania nie udzielił dokumentu tożsamości, mimo
że posiadał go przy sobie”
art. 65 § 2 kw

18 listopada 2020 r., Warszawa, ul. Piękna – protest
Strajku Kobiet w związku z orzeczeniem TK mgr
Przyłębskiej - „podczas legitymowania wbrew
obowiązkowi nie okazał dokumentu potwierdzającego
jego tożsamość”
art. 65 § 2 kw

Wyroki nakazowe

-

30 marca 2021 r. - V W 412/21
grzywna 500 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

-

I instancja
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
8 marca 2021 r. - V W 2836/20
SSR Urszula Gołębiewska-Budnik
liczba obwinionych – 1
umorzenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
27 września 2021 r. - V W 412/21
SSR Katarzyna Rutkowska-Giwojno
liczba obwinionych – 1
winny, grzywna 100 pln

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
II W 18/21 – w toku
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza
8 lipca 2021 r. - III W 486/21
grzywna 200 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

6 października 2021 r. - V W 2291/21
grzywna 100 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
V W 2291/21 – w toku
SSR Anna Kwiatkowska
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
22 września 2021 r. - V W 2293/21
grzywna 50 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
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II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Okręgowy w Warszawie
4 lutego 2022 r. - X Ka 1129/21
SSO Wanda Jankowska - Bebeszko
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie prawomocne

KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa
27 listopada 2020 r., Warszawa – akcja edukacyjna
Obywateli RP pod Komendą Stołeczną Policji przy ul.
Nowolipie, uczestnicy przekazali policji broszurę z
fragmentami uzasadnień wyroków uniewinniających „wbrew obowiązkowi nie udzielił funkcjonariuszom
Policji uprawnionych z mocy ustawy do legitymowania
informacji o tożsamości”
art. 65 § 2 kw
28 listopada 2020 r., Piaseczno, Komenda Powiatowa
Policji - „na wezwanie umundurowanego funkcjonariusza
Policji odmówił podania danych osobowych niezbędnych
do sporządzenia wniosku o ukaranie”
art. 65 § 2 kw
2 grudnia 2020 r., Rzeszów, ul. Hetmańska – antyrządowa
demonstracja zorganizowana w ramach Strajku Kobiet
pod siedzibą partii PiS
„odmówił okazania dowodu umundurowanemu
funkcjonariuszowi policji”
art. 65 § 2 kw
27 lutego 2021 r., Hajnówka – podczas uroczystości
„Wieczna Pamięć” organizowanej od kilku lat ku czci
ofiar Romualda Rajsa „Burego”, policja zakłócała
zgromadzenie odtwarzając komunikaty o obowiązującym
stanie epidemii, a potem wyrywkowo legitymując osoby
biorące udział w zgromadzeniu
„utrudniała wykonywanie czynności służbowych
funkcjonariuszy policji”
art. 65a kw
„odmówiła podania danych osobowych”
art. 65 § 2 kw
21 kwietnia 2021 r., Warszawa – symboliczna blokada
budynku Sądu Najwyższego. Tego dnia były prokurator
Adam Roch, zasiadający w nielegalnej Izbie
Dyscyplinarnej SN, miał rozpatrzeć wniosek prokuratury
o zatrzymanie sędziego Igora Tulei.
„odmówił okazania dowodu umundurowanemu
funkcjonariuszowi policji”
art. 65 § 2 kw

Wyroki nakazowe

8 lipca 2021 r. - V W 3007/21
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

17 czerwca 2021 r. - II W 426/21
grzywna 100 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

I instancja

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
29 września 2021 r. - V W 3007/21
SSR Maciej Mitera
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie
Sąd Rejonowy w Piasecznie
8 listopada 2021 r. - II W 426/21
SSR Rafał Janiszowski
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

-

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
26 lutego 2021 r. - II W 80/21
SSR Adam Borowiec
liczba obwinionych – 1
odmowa wszczęcia postępowania

-

Sąd Rejonowy w Hajnówce
SSR [bd]
24 maja 2022 r. - VII W 468/21
liczba obwinionych – 1
winna

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
29 marca 2022 r. - V W 4586/21
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
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Sąd Okręgowy w Rzeszowie
16 lipca 2021 r. - III Kz 102/21
SSO Grażyna Artymiak
liczba obwinionych – 1
odmowa wszczęcia postępowania
prawomocne

Apelacja złożona

-

KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa
4 maja 2021 r., Warszawa – pikieta Obywateli RP pod
Sejmem RP, w którym miała być przegłosowana
ratyfikacja unijnego Funduszu Odbudowy, apel do
parlamentarzystów „Praworządność teraz!”
„odmówił okazania dowodu umundurowanemu
funkcjonariuszowi policji”
art. 65 § 2 kw

Wyroki nakazowe

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
24 marca 2022 r. - V W 4114/21
grzywna 50 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

I instancja

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

-

-

-

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

-

-

[brak danych]

[brak danych]

INNE AKCJE PROTESTACYJNE – 68 spraw sądowych
15 maja 2017 r., Warszawa – „przeszkodził w przebiegu
niezakazanego zgromadzenia publicznego fundacji Pro
Prawo Do Życia poprzez utrudnianie w zbiórce
podpisów”
art. 52 § 2 pkt 1 kw

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
27 maja 2020 r. - XI W 1188/20
grzywna 50-100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 5

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

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

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

27 września 2017 r., Warszawa, Biuro Przepustek Sejmu
RP – w ramach protestu przeciwko odmowie wydania
przepustki pomimo zaproszenia parlamentarzystów
obwiniony spalił swój dowód osobisty czym
„spowodował zadymienie pomieszczenia”
art. 51 § 1 kw

23 września 2019 r. - V W 1037/19
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
16 stycznia 2020 r. - V W 1037/19
SSR Agnieszka Modzelewska
liczba obwinionych – 1
umorzenie

14 października 2017 r., Przemyśl – „ wspólnie i w
porozumieniu, przy pomocy stempli dokonały naniesienia
napisów o treści PiS Off oraz DOŚĆ PiS, wykonanych
farbą koloru białego na płyty chodnikowe, bez zgody
zarządzającego tym miejscem Zarządu Dróg Miejskich w
Przemyślu”
art. 63a § 1 kw
19-21 października 2017 r., Warszawa, ul. Nowogrodzka „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.”
art. 63a § 1 kw

-

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

Sąd Rejonowy w Przemyślu
25 kwietnia 2019 r. - II W 1816/18
SSR Sławomir Plis
liczba obwinionych – 2
uniewinnienie
2 maja 2019 r.
uniewinnienie prawomocne
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
16 października 2018 r. - V W 6035/17
SSR Anna Ziembińska
liczba obwinionych – 4
umorzenie
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Przepis prawa
21 października 2017 r., Warszawa, ul. Mickiewicza –
protestujący umieścili napis „A JA WOLNOŚĆ
KOCHAM”
art. 63 § 1 kw
29 października 2017 r., Warszawa, ul. Nowogrodzka „umieściła w miejscu publicznym, do tego
nieprzeznaczonym napis o treści: „KREW NA RĘKACH”,
bez zgody zarządzającego tym miejscem.”
art. 63a § 1 kw
1 listopada 2017 r., Gorzów Wielkopolski - obwiniony
przykleił do drzwi biura PiS klepsydrę z napisem „PIOTR
S.”
art. 63a § 1 kw
oraz postawił znicze, czym „zaśmiecił” miejsce publiczne
art. 145 kw
13 listopada 2017 r., Warszawa - „biorąc udział w
zgromadzeniu publicznym, wbrew zakazowi posiadał
przy sobie wyroby pirotechniczne”
art. 52 §1 kw
13 listopada 2017 r., Warszawa - „biorąc udział w
zgromadzeniu publicznym, wbrew zakazowi posiadał
przy sobie wyroby pirotechniczne”
art. 52 §1 kw
13 listopada 2017 r., Warszawa - „biorąc udział w
zgromadzeniu publicznym, wbrew zakazowi posiadał
przy sobie wyroby pirotechniczne”
art. 52 §1 kw
odmówił okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość
art. 65 §2 kw
21 listopada 2017 r., ul. Rakowiecka, Warszawa –
przewodniczenie zgromadzeniu bez wymaganego
zawiadomienia
art. 52 § 2 pkt 2 kw
zaśmiecanie chodnika (rzucenie niedopałka)
art. 145 kw

Wyroki nakazowe

-

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

[brak danych]

27 maja 2019 r. - XI W 1109/18
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 2

-

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

I instancja
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza
21 litopada 2019 r. - III W 1541/18
SSR Adam Chocholak
liczba obwinionych – 3
uniewinnienie prawomocne
liczba obwinionych – 1
winny, grzywna 200 pln - prawomocne
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
22 listopada 2018 r. - V W 6034/17
SSR Klaudia Miłek
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
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
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
15 listopada 2018 r. - XI W 1112/18
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

-

-

[brak danych]

[brak danych]

20 kwietnia 2018 r - [brak danych]
SSR Roman Andrzejewski
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie prawomocne

-

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

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
V W 125/19 – w toku
liczba obwinionych - 2
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
30 października 2018 r. - XI W 5776/17
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
9 listopada 2018 r. - III W 70/18
SSR Katarzyna Balcerzak-Danilewicz
liczba obwinionych – 4
uniewinnienie
wyrok prawomocny
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[brak danych]

-

-
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Przepis prawa
10 marca 2018 r., Warszawa – „w miejscu publicznym, do
tego nieprzeznaczonym umieściła naklejkę na ogrodzeniu
budowy Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej”
art. 63a § 1 kw
23 marca 2018 r., Gorzów Wielkopolski, ul. Hawelańska
– przewodniczył zgromadzeniu bez wymaganego
zawiadomienia (zgromadzenie w związku z próbą
zaostrzenia przepisów aborcyjnych)
art. 52 § 2 pkt 2 kw
29 kwietnia 2018 r., Warszawa – „w miejscu publicznym,
do tego nieprzeznaczonym umieścił dwie naklejki z
napisem »NIE MA NIC WIECZNEGO NA PLACU
PIŁSUDSKIEGO« na Pomniku Ofiar Katastrofy
Smoleńskiej”
art. 63a § 1 kw
16 czerwca 2018 r., Warszawa (…) w okolicy terenu
Sejmu poprzez położenie wieńca i dwóch zniczy
zaśmiecił miejsce publiczne”
art. 145 kw
2 lipca 2018 r., Warszawa – „w miejscu publicznym do
tego nieprzeznaczonym umieściła naklejki z napisem
»OBYWATELE RP« na przydrożnych latarniach”
art. 63a § 1 kw
13 lipca 2018 r., Warszawa – „umieścił na latarni ulicznej
bez zgody zarządzającego tym miejscem, naklejkę z
napisem o treści »Nihil fallus in provincia est« oraz
rysunkiem męskiego członka”
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.”
art. 63a § 1 kw

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
8 lutego 2021 r. - V W 2306/19
SSR Marta Pilśnik
liczba obwinionych – 2
uniewinnienie

[brak danych]

[brak danych]

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

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
3 marca 2020 r. - V W 2495/19
SSR Justyna Koska-Janusz
liczba obwinionych – 1
winny, grzywna 100 pln

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
22 stycznia 2019 r. - XI W 4572/18
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
9 września 2020 r. - V W 3223/19
SSR Marcin Czerwiński
liczba obwinionych – 1
winna, grzywna 100 pln

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
7 lutego 2020 r. - V W 2448/19
SSR Łukasz Billiński
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

[brak danych]

[brak danych]

-

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

-

-

Wyroki nakazowe
14 maja 2019 r. - XI W 812/19
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 2

[brak danych]

12 sierpnia 2019 r. - V W 2495/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych]

3 września 2019 r. - V W 3223/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

I instancja
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II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
8 maja 2019 r. - XI W 484/19
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

[brak danych]

[brak danych]

15 maja 2020 r. - V W 2216/19
grzywna 50 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
12 sierpnia 2020 r. - V W 2216/19
SSR Michał Kowalski
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

14 grudnia 2018 r., Warszawa – protest w obronie
urzędników państwowych, próba blokady wjazdu do
Ministerstwa Sprawiedliwości
art. 90 kw

3 kwietnia 2020 r. - V W 5075/19
nagana, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 5

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
16 czerwca 2021 r. - V W 5075/19
SSR Paweł Macuga
liczba obwinionych – 2
uniewinnienie

[brak danych]

[brak danych]

3 lutego 2019 r., Warszawa, ul. Świętokrzyska/Jasna - „na
elewacji budynku TVP (…) umieścił nalepkę z napisem
„KACZYZM STOP” (…) bez zgody zarządzającego tym
miejscem”
art. 63a § 1 kw

10 lutego 2020 r. - V W 27/20
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
11 marca 2021 r. - V W 27/20
SSR Łukasz Grylewicz
liczba obwinionych – 1
winny, grzywna 100 pln

Przepis prawa
31 sierpnia 2018 r., Gdańsk, Europejskie Centrum
Solidarności – „wspólnie i w porozumieniu poprzez
wznoszenie głośnych okrzyków, także przy użyciu
megafonu przeszkadzali w przebiegu niezakazanego
zgromadzenia organizowanego przez Zarząd Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
art. 52 § 2 pkt 1 kw
9 września 2018 r., Tarnów – „w miejscu publicznym, do
tego nieprzeznaczonym, na pomniku przedstawiającym
wizerunek Jana Pawła II umieściła powiązane buciki na
sznurku, oraz plakat z napisem CHRONIŁEM
PEDOFILÓW W SUTANNACH"
art. 63a kw
10 listopada 2018 r., Warszawa - „poprzez głośne okrzyki
wydawane przez urządzenie nagłaśniające zakłócił
przebieg uroczystości związanych z odsłonięciem
pomnika Lecha Kaczyńskiego”
art. 51 §1 kw
10 listopada 2018 r., Warszawa, pl. Piłsudskiego „zakłócił porządek publiczny, w ten sposób, że w czasie
uroczystości związanych z odsłonięciem pomnika Lecha
Kaczyńskiego wznosił okrzyki wzmacniane przez
urządzenia nagłaśniające”
art. 51 § 1 kw

Wyroki nakazowe

2 kwietnia 2019 r. - X W 2326/19
kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 6

[brak danych]

-

I instancja
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe
17 grudnia 2020 r. - X W 2326/19
As SR Magdalena Adamowicz
liczba obwinionych – 6
umorzenie

Sąd Rejonowy w Tarnowie
II W 1240/19 – w toku
liczba obwinionych - 1
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14 października 2021 r. - X Ka
488/21
SSO Wanda Jankowska-Bebeszko
liczba obwinionych – 1
winny, odstąpienie od ukarania

-
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Przepis prawa
24 lutego 2019 r., Warszawa, ul. Solskiego - „poprzez
głośne odtwarzanie fragmentów przemówień
telewizyjnych przy użyciu sprzętu nagłaśniającego (…)
zakłócił porządek publiczny”
art. 51 § 1 kw
16 kwietnia 2019 będąc obowiązany do stawienia się w
siedzibie Komisariatu (…) nie stawił się i (…) nie udzielił
(…) informacji o miejscu zatrudnienia
art. 65 § 2 kw
17 lutego 2019 r., Kraków – jednoosobowy protest przed
Bazyliką Mariacką. Protestujący stał w milczeniu i
trzymał transparent „STOP NIENAWIŚCI W KOŚCIELE”
art. 52 § 2 pkt 1 kw
odmówił okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość
art. 65 §2 kw
10 kwietnia 2019 r., Warszawa - „na skrzyżowaniu ul.
Trębackiej z ul. Krakowskie Przedmieście poprzez
wznoszenie, w trakcie trwania uroczystości państwowych
obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej, okrzyków
wzmacnianych przy użyciu urządzenia nagłaśniającego w
postaci megafonu, zakłócił porządek publiczny”
art. 51 § 1 kw
21 i 30 maja, 6 czerwca 2019 r., Wrocław – „stanął obok
organizatora (...) trzymając kartkę z napisem KŁAMCY –
LIARS, czym przeszkodził w przebiegu niezakazanego
zgromadzenia publicznego STOP PEDOFILII, działając
na szkodę Fundacji PRO PRAWO DO ŻYCIA”
art. 52 § 2 pkt 1 kw
27 lipca 2019 r., Gdańsk – protest pod biurem partii PiS,
„zwołał i przewodniczył zgromadzeniu publicznemu bez
wymaganego zawiadomienia Urzędu Miejskiego w
Gdańsku”
art. 52 § 2 pkt 2 kw
20 sierpnia 2019 r., Sochaczew – „w miejscu publicznym
okazał lekceważenie Premierowi Polski wielokrotnie
wykrzykując w jego kierunku słowa »złodzieju, ty
złodzieju oddaj pieniądze«”
art. 49 § 1 kw

Wyroki nakazowe

17 lutego 2020 r. - IV W 70/20
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

I instancja

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza
30 listopada 2020 r. - IV W 70/20
SSR Michał Kurkiewicz
liczba obwinionych – 1
umorzenie

II instancja

3 lutego 2021 r. - IX Kz 14/21
SSO [bd]
liczba obwinionych – 1
umorzenie prawomocne

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

-

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
26 czerwca 2019 r. - II W 1471/19
grzywna 600 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 2

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
4 maja 2020 r. - V W 810/20
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

-

-

-

-

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
8 października 2019 r. - V W 763/19
SSR [brak danych]
liczba obwinionych – 1
umorzenie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe
12 maja 2020 r. - X W 5586/19
kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

-

-

Sąd Rejonowy w Sochaczewie
7 grudnia 2020 r. - II W 101/20
SSR Jacek Woźnica
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie
27 stycznia 2021 r. - uniewinnienie
prawomocne
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Przepis prawa
11 października 2019 r., Warszawa, pl. Piłsudskiego „ poprzez wejście na pomnik prezydenta Lecha
Kaczyńskiego oraz rozklejenie na nim banera o treści
»GDZIE JEST WRAK JAREK?« zakłócił porządek
publiczny”
art. 51 § 1 kw
10 lutego 2020 r., Puck, port rybacki - „ w trakcie
uroczystości „100 rocznicy Zaślubin Polski z Morzem” z
udziałem Prezydenta RP (…) zakłócił porządek publiczny
poprzez wznoszenie okrzyków różnej treści przy użyciu
megafonu”
art. 51 § 1 kw
10 lutego 2020 r., Wejherowo - podczas wizyty Andrzeja
Dudy protestujący wznosili okrzyki „MARIONETKA”,
„KŁAMCA” oraz trzymali banery z hasłami: „DUDA TO
OBŁUDA”, „KTO ŁAMIE KONSTYTUCJĘ, NA KTÓRĄ
PRZYSIĘGAŁ NARODOWI JEST ZDRAJCĄ NARODU”
art. 51 § 1 kw
8 marca 2020 r., Pruszków - „zakłócił porządek publiczny
poprzez blokowanie drzwi wejściowych (…) osobom,
które chciały uczestniczyć w spotkaniu z Prezydentem RP
oraz wykrzykiwał hasła m.in. »ANDRZEJ DUDA POD
TRYBUNAŁ, ANDRZEJ DUDA MARIONETKA
KACZYŃSKIEGO, CAŁA POLSKA Z WAS SIĘ ŚMIEJE
AFERZYŚCI I ZŁODZIEJE«”
art. 51 § 1 kw
10 maja 2020 r., Toruń - „umieścił w miejscu publicznym
afisz o treści KONSTYTUCJA bez zgody zarządzającego
terenem
art. 63a § 1 kw
oraz odmówił wylegitymowania się
art. 65 § 2 kw
6 lipca 2020 r., Końskie – protest w trakcie „debaty
prezydenskiej” - „zaparkował pojazd w taki sposób, że
przyczepą kempingową blokował wjazd na parking”
art. 97 kw
„używał urządzeń nagłaśniających celem puszczania
muzyki i komunikatów”
art. 156 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

Sąd Rejonowy w Pucku
16 października 2020 r. - IX W 184/20
Asesor Marta Jaroszewska-Potrykus
liczba obwinionych – 2
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy w Wejherowie
2 listopada 2020 r. - II W 407/21
SSR Grzegorz Kachel
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy w Pruszkowie
18 marca 2021 r. - II W 1091/20
SSR [bd]
liczba obwinionych – 6
uniewinnienie

[brak danych]

[brak danych]

-

-

Wyroki nakazowe

1 lutego 2021 r. - V W 4120/20
grzywna 500 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

15 października 2020 r. - II W 1091/20
kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 6

-

14 stycznia 2021 r. - II W 31/21
grzywna 500 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

I instancja
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
13 października 2021 r. - V W 4120/20
SSR Krzysztof Ptasiewicz
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie

Sąd Rejonowy w Toruniu
10 grudnia 2020 r. - VIII W 529/20
SSR Krzysztof Dąbkiewicz
liczba obwinionych – 1
winny, grzywna 500 pln, koszty sądowe
prawomocny

Sąd Rejonowy w Końskich
II W 31/21 – w toku
liczba obwinionych - 1
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Przepis prawa
10 października 2020 r., Łódź - „w miejscu publicznym,
do tego nieprzeznaczonym, umieścił tęczową flagę na
elewacji budynku Urzędu Miasta Łodzi, bez zgody
zarządzającego miastem”
art. 63a § 1 kw
21 października 2020 r., Warszawa, demonstracja
„Bojkot Czarnka – homofoba, ksenofoba,
fundamentalisty”
art. 63a § 1 kw

Wyroki nakazowe
9 grudnia 2020 r. - V W 1155/20
grzywna 100 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

[brak danych]

I instancja
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
17 marca 2021 r. - V W 1155/20
SSR Adam Kulesza
liczba obwinionych - 1
uniewinnienie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
20 czerwca 2022 - V W 5267/21
SSR Katarzyna Rutkowska-Giwojno
liczba obwinionych – 1
winny

9 listopada 2020 r., Warszawa, Aleja Szucha demonstracja pod MEN. Osoby biorące udział w proteście
domagały się ustąpienia pana Czarnka z zajmowanego
stanowiska, zaprzestania niszczenia polskiej edukacji oraz
indoktrynacji dzieci i młodzieży.
„poprzez położenie na chodniku kukły z napisem Wolność
Wyrażania Poglądów w Polskim Szkolnictwie
zanieczyściła miejsce dostępne dla publiczności”
art. 145 kw

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
15 grudnia 2021 r. - V W 5253/21
kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

10 listopada 2020 r., Warszawa, pl. Piłsudskiego - „w
rejonie pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku
poprzez umieszczenie tablicy z napisem »PYTANIE DO
SZEFA BEZPIEKI: JAROSŁAW! KAZAŁEŚ LĄDOWAĆ
BRATU???« zaśmiecił miejsce dostępne dla
publiczności”
art. 145 kw

22 listopada 2021 r. - V W 5554/21
kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
8 czerwca 2022 r. - V W 5554/21
SSR Magdalena Zając-Prawica
liczba obwinionych – 1
umorzenie

14 listopada 2020 r., Warszawa, pl. Powstańców
Warszawy – „w miejscu publicznym umieszczał
nieprzyzwoite ogłoszenia”
art. 141 kw

16 lutego 2022 r. - V W 5679/21
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
20 maja 2022 r. - V W 5679/21
SSR Justyna Koska-Janusz
liczba obwinionych - 1
umorzenie

19 listopada 2020 r., Warszawa, Al. Solidarności – protest
w ramach Strajku Kobiet. W trakcie jedna z
demonstrantek została brutalnie potraktowana przez
policjanta, któremu na portalu społecznościowym
zadawano pytania dotyczące tego wydarzenia.
„złośliwie niepokoił p. SG i jego żonę”
art. 107 kw

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
11 marca 2022 r. - V W 5779/21
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 4
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II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Okręgowy w Warszawie
IX Ka 1164/22 – w toku
liczba obwinionych – 1
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Przepis prawa

Wyroki nakazowe

19 lutego 2021 r., Warszawa – samochód z przyczepą na
dziedzińcu Komendy Stołecznej Policji utrudniał wjazd
art. 90 kw

2 marca 2022 r. - V W 6053/21
grzywna 300 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

15 marca 2021 r., Warszawa, ul. Puławska
Międzynarodowy Dzień Przeciwko Brutalności Policji –
protest pod Komendą Główną Policji
“umieścił baner bez zgody zarządzającego własnością”
art. 63a § 1 kw

12 sierpnia 2021 r. - VIII W 1182/21
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 2

30 marca 2021 r., Warszawa, ul. Puławska, KSP – „stojąc
na murze ogrodzenia budynku przykuł się zapięciem
rowerowym założonym na szyję do metalowej konstrukcji
(…) trzymając w ręku transparent o treści »Gwałciciele są
w policji«”
art. 51 § 1 kw

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
25 października 2021 r. - VIII W 1672/21
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

10 kwietnia 2021 r., Warszawa, pl. Piłsudskiego - akcja
Lotnej Brygady Opozycji i jej sympatyków. Uczczono
ofiary pandemii rysując krzyże węglem drzewnym na
płytach placu.
“umieściła za pomocą kredy rysunek w postaci krzyża”
art. 63a § 1 kw

-

I instancja

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
26 października 2021 r. - XIV W 1432/21
SSR Joanna Włoch
liczba obwinionych – 2
uniewinnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
13 października 2021 r. - V W 3317/21
SSR Jakub Kamiński
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
14 października 2021 r. - V W 3334/21
SSR Jakub Kamiński
liczba obwinionych – 1
umorzenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
4 kwietnia 2022 r. - V W 3335/21
grzywna 200 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych – 1
18 kwietnia 2021 r., Warszawa, pl. Piłsudskiego - akcja
Lotnej Brygady Opozycji i jej sympatyków. Uczczono
ofiary pandemii.
“na płycie chodnikowej umieścił za pomocą węgla
napisy”
art. 63a § 1 kw

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
30 maja 2022 r. - V W 1532/22
kara nagany, koszty sądowe
liczba obwinionych – 1
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Przepis prawa
25 kwietnia 2021 r., Warszawa, pl. Piłsudskiego - akcja
Lotnej Brygady Opozycji i jej sympatyków. Uczczono
ofiary pandemii.
“na płycie chodnikowej umieścił za pomocą węgla
napisy”
art. 63a § 1 kw
„nie stosowali się do wydawanych przez policję poleceń”
art. 65a kw
9 maja 2021 r., Warszawa, pl. Piłsudskiego - akcja Lotnej
Brygady Opozycji i jej sympatyków. Uczczono ofiary
pandemii.
“na płycie chodnikowej umieścił za pomocą węgla
rysunek w postaci krzyża”
art. 63a § 1 kw
„wbrew obowiązkowi nie udzielił wiadomości co do
tożsamości własnej”
art. 65 § 2 kw

Wyroki nakazowe

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
7 czerwca 2022 r. - V W 1598/22
SSR Krzysztof Ptasiewicz
liczba obwinionych – 7
umorzenie

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
23 maja 2022 r. - V W 1759/22
SSR Justyna Koska-Janusz
liczba obwinionych – 1
umorzenie

9 maja 2021 r., Warszawa, pl. Piłsudskiego - akcja Lotnej
Brygady Opozycji i jej sympatyków. Uczczono ofiary
pandemii.
“na płycie chodnikowej umieścił za pomocą węgla
rysunek w postaci krzyża”
art. 63a § 1 kw

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
3 czerwca 2022 r. - V W 1797/22
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych – 1

9 maja 2021 r., Warszawa, pl. Piłsudskiego - akcja Lotnej
Brygady Opozycji i jej sympatyków. Uczczono ofiary
pandemii.
“na płycie chodnikowej umieścił za pomocą węgla
rysunek w postaci krzyża”
art. 63a § 1 kw
„utrudniał wykonywanie czynności służbowych”
art. 65a kw

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
8 czerwca 2022 r. - V W 1537/22
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych – 1

10 maja 2021 r., Warszawa, pl. Piłsudskiego - akcja
Lotnej Brygady Opozycji i jej sympatyków. Uczczono
ofiary pandemii rysując krzyże węglem drzewnym na
płytach placu.
“nie stosował się do wydawanych przez funkcjonariusza
Policji poleceń dotyczących opuszczenia terenu działań
ochronnych funkcjonariuszy SOP”
art. 65a kw

I instancja

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
2 sierpnia 2021 r. - V W 3327/21
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
13 września 2021 r. - V W 4189/21
kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1
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Przepis prawa
10 lipca 2021 r., Warszawa, pl. Piłsudskiego - akcja
Lotnej Brygady Opozycji i jej sympatyków.
„zaśmiecili miejsce dostępne dla publiczności poprzez
przyklejenie do płyt placu kartek z napisem »JAREK,
zabieraj swój prywatny pomnik na Mickiewicza 49«”
art. 145 kw

Wyroki nakazowe
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
20 lipca 2022 r. - V W 2412/22
kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 3

11 lipca 2021 r., Warszawa, pl. Piłsudskiego - akcja
Lotnej Brygady Opozycji i jej sympatyków.
“ w miejscu publicznym (…) umieścili transparent koloru
czarnego z napisem »CENZURA PISOWSKA«”
art. 63a § 1 kw

-

22 lipca 2021 r. - Warszawa, pl. Piłsudskiego - flaga UE
na schodach smoleńskich
“zakłócili porządek publiczny”
art. 51 § 1 kw

-

10 sierpnia 2021 r., Warszawa, pl. Piłsudskiego “umieścił apel w postaci ulotki z napisem »Nie głosuj na
tego ch...« (…) na pojeździe marki Volkswagen Crafter””
art. 63a § 1 kw

I instancja

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
20 lipca 2022 r. - V W 2413/22
SSR Marta Szymborska
liczba obwinionych – 5
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
7 czerwca 2022 r. - V W 5315/21
SSR [bd]
liczba obwinionych – 2
uniewinnienie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
8 lutego 2022 r. - V W 5820/21
SSR Małgorzata Drewin
liczba obwinionych – 1
umorzenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
16 lutego 2022 r. - V W 297/22
kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

6 września 2021 r., Warszawa – protest Obywateli RP
przeciwko nieludzkiemu traktowaniu osób na granicy
polsko-białoruskiej rozpoczął się na murku przed Sejmem
RP a zakończył przejściem pod KPRM.
„zakłócił porządek publiczny”
art. 51 § 1 kw

[brak danych]

7 czerwca 2022 r. - V W 797/22
grzywna 50 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
28 lutego 2022 r. - V W 300/22
SSR Justyna Dałkowska
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
11 lipca 2022 r. - V W 797/22
SSR Małgorzata Drewin
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
V W 302/22 – w toku
SSR Anna Kwiatkowska
liczba obwinionych – 1
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Przepis prawa

Wyroki nakazowe

6 września 2021 r., Warszawa – protest Obywateli RP
przeciwko nieludzkiemu traktowaniu osób na granicy
polsko-białoruskiej rozpoczął się na murku przed Sejmem
RP a zakończył przejściem pod KPRM.
„siedząc na jezdni utrudniał ruch na drodze publicznej”
art. 90 § 1 kw
„poprzez zawieszenie metalowego drutu pomiędzy
drzewami zaśmiecił miejsce publiczne”
art. 145 kw

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
26 sierpnia 2022 r. - V W 2818/22
grzywna 500 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 14

10 października 2021 r., Warszawa – po proeuropejskiej
demonstracji na pl. Zamkowym część osób usiłowała
przejść przez miasto w kierunku ul. Nowogrodzkiej. Na
ul. Towarowej policja zatrzymała demonstranta w
związku z blokowaniem drogi publicznej
art. 90 kw
oraz odmową okazania dokumentu tożsamości
art. 65 § 2 kw

15 grudnia 2021 r. - III W 1704/21
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

31 października 2021 r., Warszawa, ul. Mickiewicza –
demonstracja pod domem prezesa
„zanieczyścił miejsce dostępne dla publiczności poprzez
wyrzucenie opasek zaciskowych na chodnik, a także
rozwiesił sznurek z ubrankami dla dzieci na zewnętrznym
ogrodzeniu posesji”
art. 145 kw

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza
25 maja 2022 r. - IV W 392/22
grzywna 500 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

10 kwietnia 2022 r., Warszawa, ul. Nowogrodzka „przy użyciu spreju koloru białego umieścił napis o treści
»Z« w miejscu do tego nie przeznaczonym, bez zgody
zarządzającego obiektem”
art. 63a § 1 kw

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
11 sierpnia 2022 r. - V W 1404/22
grzywna [bd], koszty sądowe [bd]
liczba obwinionych - 2

I instancja

Sad Rejonowy dla Warszawy-Woli
IV W 19/22 – w toku
liczba obwinionych - 1
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Przepis prawa

Wyroki nakazowe

I instancja

II instancja
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[brak danych]

[brak danych]

PROTESTY RUCHÓW EKOLOGICZNYCH – 6 spraw sądowych
9 listopada 2017 r., Warszawa – pokojowa blokada
siedziby Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
art. 51 § 1 kw

27 września 2019 r., Warszawa – blokada ruchu w
centrum miasta przez uczestników Wielkiego Marszu
Klimatycznego
art. 90 kw

7 września 2020 r., Warszawa – blokada ul.
Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej przez aktywistów
Extinction Rebellion Polska
art. 90 kw

[brak danych]

4 czerwca 2020 r. - V W 592/20
grzywna 100 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 3

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
20 czerwca 2018 r. - V W 6892/17
SSR Anna Ziembińska
liczba obwinionych - 14
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
25 stycznia 2021 r. - V W 592/20
SSR Adam Grzejszczak
liczba obwinionych – 1
winny, grzywna 400pln, koszty sądowe

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
5 lutego 2021 r. - V W 3800/20
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
27 listopada 2020 r. - V W 3563/20
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

V W 3563/20 – w toku
SSR Adam Pruszyński
liczba obwinionych - 1

25 lutego 2021 r., Kraków – blokada wjazdu na stację
Orlen
„nie stosowała się do sygnalizacji świetlnej”
art. 92 § 1 kw

22 kwietnia 2021 r. - II W 704/21/S
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
II W 704/21/S – w toku
liczba obwinionych – 1

25 lutego 2021 r., Kraków – blokada wjazdu na stację
Orlen
„nie stosowała się do sygnalizacji świetlnej”
art. 92 § 1 kw

22 kwietnia 2021 r. - II W 703/21/S
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
15 lipca 2021 r. - II W 703/21/S
SSR [bd]
liczba obwinionych – 1
winny, grzywna 100pln,
23 lipca 2021 r. - prawomocny
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27 maja 2021 r. - IX Ka 369/21
SSO [bd]
liczba obwinionych – 1
winny, bez kary, bez kosztów
sądowych

-

[brak danych]

[brak danych]

-

-
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Przepis prawa

Wyroki nakazowe
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[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

PROTESTY W OBRONIE NIEZALEŻNOŚCI MEDIÓW – 7 spraw sądowych
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
16 kwietnia 2019 r. - XI W 1072/19
grzywna 300 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
22 lutego 2019 r., Warszawa, ul. Moniuszki - „utrudniał
ruch na drodze publicznej w ten sposób, że stał na jezdni
czym uniemożliwiał ruch pojazdu (...)”
art. 90 kw
umieszczenie naklejek na samochodzie
art. 63a kw

18 kwietnia 2019 r. - XI W 1069/19
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

-

23 lutego 2021 r. - V W 2405/19
winny, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1
2 lutego 2019 r., Warszawa, ul. Moniuszki – obwiniona
nakleiła naklejkę na budynku TVP
art. 63a kw
naklejka zawierała wulgarne słowo
art. 141 kw

-

12 lutego 2021 r., Warszawa, al. Jerozolimskie –
samochód, z którego puszczano hasło „TVP ŁŻE”
posiadał „nieprawidłowy stan ogumienia”
art. 97 kw

17 czerwca 2021 r. - V W 2525/21
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

10 sierpnia 2021 r., Warszawa, Krakowskie Przedmieście
- grupa aktywistów w ramach protestu przeciwko
procedowanej w Sejmie ustawy medialnej weszła na dach
budynku ministerstwa kultury. Demonstrujący stanęli na
dachu budynku z transparentem i flagą Polski.
art. 51 § 1 kw

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
28 kwietnia 2022 r. - V W 839/22
grzywna 400 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 5

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
8 lipca 2020 r. - V W 2404/19
SSR Łukasz Biliński
liczba obwinionych – 5
uniewninnienie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
23 maja 2022 r. - V W 2405/19
SSR Anna Tyszkiewicz
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
17 marca 2021 r. - V W 38/20
SSR Małgorzata Drewin
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
2 grudnia 2021 r. - V W 2525/21
SSR Natalia Maszkiewicz
liczba obwinionych - 1
winny, grzywna 200 pln

PROTESTY W OBRONIE PRAW KOBIET – 16 spraw sądowych
27 października 2020 r., Warszawa, Plac Trzech Krzyży –
podczas protestu Strajku Kobiet „zatrzymał pojazd na
jezdni, zajmując dwa pasy ruchu, czym spowodował
utrudnienia dla innych uczestników ruchu drogowego”
art. 90 kw

21 stycznia 2021 r. - V W 4613/20
grzywna 300 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych – 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
28 lipca 2021 r. - V W 4613/20
SSR Adam Grzejszczak
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie
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Sąd Okręgowy w Warszawie
IX Ka 236/22 – w toku
liczba obwinionych - 1
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Przepis prawa
23 października 2020 r., Przemyśl – podczas protestu
Strajku Kobiet, przed biurem posła PiS „umieściła
transparent z napisem PIEKŁO KOBIET, wystawiając go
na widok publiczny”
art. 63a § 1 kw
25 października 2020 r., Przemyśl – podczas protestu
Strajku Kobiet „przy użyciu megafonu używała słów
wulgarnych, czym wywołała zgorszenie wśród osób
postronnych”
art. 51 § 1 kw

Wyroki nakazowe

-

Sąd Rejonowy w Przemyślu
13 października 2021 r. - II W 836/21
grzywna 400 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych – 1

28 października 2020 r., Przemyśl – podczas protestu
Strajku Kobiet „przy użyciu megafonu używała słów
nieprzyzwoitych w miejscu publicznym”
art. 141 kw

Sąd Rejonowy w Przemyślu
13 października 2021 r. - II W 839/21
grzywna 400 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych – 1

23 listopada 2020 r., Warszawa, Trasa Łazienkowska –
podczas protestu Strajku Kobiet „zatrzymał pojazd na
moście”
art. 90 kw
„odmówił podania miejsca zatrudnienia”
art. 65 kw

Sąd Rejonowy w Przemyślu
22 września 2021 r. - II W 848/21
SSR Agnieszka Tworzydło
liczba obwinionych – 1
odmowa wszczęcia postępowania

Sąd Rejonowy w Przemyślu
20 września 2021 r. - II W 849/21
nagana, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych – 1

27 października 2020 r., Przemyśl – podczas protestu
Strajku Kobiet „przy użyciu megafonu używała słów
nieprzyzwoitych w miejscu publicznym”
art. 141 kw

2 listopada 2020 r., Suwałki, ul. Kościuszki – podczas
protestu Strajku Kobiet „w miejscu publicznym używał
słów nieprzyzwoitych”
art. 141 kw

I instancja

18 stycznia 2021 r. - II W 26/21
grzywna 100 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych – 1
15 stycznia 2021 r. - II W 20/21
kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych – 1
7 stycznia 2021 r. - IV W 2487/20
grzywna 500 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych – 1

Sąd Rejonowy w Suwałkach
II W 20/21 – w toku
SSR Piotr Taraszkiewicz
liczba obwinionych - 2

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe
III W 166/21 – w toku
liczba obwinionych - 1

85

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa
28 listopada 2020 r., Warszawa – demonstracje Strajku
Kobiet po ogłoszeniu „wyroku” Trybunału
Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, który 22 października
2020 r. wykreślił przesłankę embriopatologiczną w
ustawie regulującej prawo do aborcji
„stwarzała zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym”
art. 86 § 1 kw
„nie okazała dokumentu”
art. 65 § 2 kw
2 grudnia 2020 r., Rzeszów, ul. Hetmańska –
„przewodniczył zakazanemu zgromadzeniu, które miało
na celu wyrażenie sprzeciwu wobec orzeczeniu Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r.”
art. 52 § 2 pkt 2 kw

Wyroki nakazowe

I instancja

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
17 maja 2021 r. - II W 58/21
grzywna 200 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych – 1

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
30 listopada 2021 r. - V W 2290/21
SSR Małgorzata Drewin
liczba obwinionych – 1
umorzenie

-

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
16 czerwca 2021 r. - X W 316/21
SSR Krzysztof Jucha
liczba obwinionych – 1
odmowa wszczęcia postępowania

7 grudnia 2020 r., Warszawa, Aleje Ujazdowskie –
podczas protestu Strajku Kobiet „tamowała ruch w ten
sposób, że zwalniała kroku i zatrzymywała się bez
uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez
jezdnię”
art. 90 kw

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
13 września 2021 r. - II W bd/21
kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych – 1

20 stycznia 2021 r., Warszawa – dzień protestów
organizowanych przez Strajk Kobiet. M.in. protest pod
Sejmem RP
„przeskakując przez płoty okalające Sejm RP, zakłócił
porządek publiczny”
art. 51 § 1 kw
„nie wylegitymował się”
art. 65 § 2 kw

7 czerwca 2022 r. - V W 245/22
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych – 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
21 lipca 2022 r. - V W 245/22
SSR Katarzyna Olczak
liczba obwinionych – 1
umorzenie

19 lutego 2021 r., Warszawa, ul. Puławska – podczas
protestu Strajku Kobiet „stojąc na pasie ruchu tamował
ruch pojazdów”
art. 90 kw

2 czerwca 2021 r. - III W 992/21
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych – 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
III W 992/21 – w toku
liczba obwinionych – 1

8 marca 2021 r., Warszawa, Rondo Czterdziestolatka
„tamował i utrudniał ruch na drodze publicznej”
art. 90 kw

26 stycznia 2022 r. - V W 6307/21
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych – 1

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
30 maja 2022 r. - V W 6307/21
SSR Piotr Ermich
liczba obwinionych – 1
umorzenie
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II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji
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Przepis prawa
8 marca 2021 r., Warszawa, Rondo Czterdziestolatka
„tamował i utrudniał ruch na drodze publicznej”
art. 90 kw
„nie udzieliła informacji co do swojej tożsamości”
art. 65 § 2 kw

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
2 lipca 2020 r. - V W 1083/20
SSR Adam Pruszyński
liczba obwinionych – 5
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
3 lutego 2021 r. - V W 1084/20
SSR Natalia Maszkiewicz
liczba obwinionych – 3
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
7 stycznia 2021 r. - V W 1114/20
SSR Klaudia Miłek
liczba obwinionych – 7
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza
4 grudnia 2020 r. - III W 707/20
SSR Dorota Loryś-Kosylo
liczba obwinionych – 1
umorzenie (54 kw)
17 listopada 2021 r. - III W 707/20
SSR Dorota Loryś-Kosylo
liczba obwinionych – 1
umorzenie ( 63a § 1 kw, art. 65 § 2 kw)

[brak danych]

[brak danych]

Wyroki nakazowe

I instancja

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
18 lipca 2022 r. - V W 2675/21
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych – 1

PROTESTY W CZASIE STANU EPIDEMII – 139 spraw sądowych
26 marca 2020 r., Warszawa, ul. Matejki, Rotunda „wbrew zakazowi gromadzenia się (rozporządzenie
Ministra Zdrowia), zachowując bezpieczeństwo sanitarne,
uczestniczyli w zgromadzeniu”
art. 54 kw
26 marca 2020 r., Warszawa, ul. Matejki, Rotunda „wbrew zakazowi gromadzenia się (rozporządzenie
Ministra Zdrowia), zachowując bezpieczeństwo sanitarne,
uczestniczyli w zgromadzeniu”
art. 54 kw
26 marca 2020 r., Warszawa, ul. Nowogrodzka –
obwinieni wbrew zakazowi gromadzenia się
(rozporządzenie Ministra Zdrowia) protestowali pod
siedzibą partii PiS.
art. 54 kw
29 marca 2020 r., Warszawa, ul. Mickiewicza - „w 9.
osobowej grupie przemieszczał się pieszo, jednocześnie
nie zachowując wymaganej odległości 1.5 m” (…)
„uczestniczył w zgromadzeniu”
art. 54 kw
„w miejscu publicznym do tego nie przeznaczonym (..)
umieścił na transparencie (…) napis o treści „PULL UP
IDIOTO! OBYWATELE RP”
art. 63a § 1 kw
„nie udzielił informacji co do miejsca zatrudnienia”
art. 65 § 2 kw

10 sierpnia 2020 r. - V W 1114/20
grzywna 200 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych – 8

-
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Przepis prawa
14 kwietnia 2020 r., Warszawa, rondo Dmowskiego –
Samochodowy Strajk Kobiet zorganizowany w
przeddzień procedowania w Sejmie obywatelskiego
projektu ustawy bezwzględnie zakazującej prawa do
aborcji
„naruszył zakaz przemieszczania się”
art. 54 kw
„zatrzymał się na Rondzie Dmowskiego, czym tamował
ruch innych pojazdów”
art. 90 kw
„kierował pojazdem (…) bez wymaganego przepisami
prawa świateł mijania”
art. 88 kw
„nie zastosował się do sygnałów wydawanych przez
umundurowanego funkcjonariusza Policji, nakazującego
zjazd ze skrzyżowania”
art. 92 § 1 kw

24 kwietnia 2020 r., Warszawa – pikieta z transparentem
„ODWAGI”, apel do sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych o rozstrzygnięcie statusu osób powołanych
przez neoKRS do SN
„naruszył zakaz gromadzenia się”
art. 54 kw

-

-

-

24 kwietnia 2020 r., Warszawa – pikieta z transparentem
„ODWAGI”, apel do sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych o rozstrzygnięcie statusu osób powołanych
przez neoKRS do SN
„naruszył zakaz gromadzenia się”
art. 54 kw

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
12 października 2020 r. - V W 2077/20
SSR Paweł Macuga
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
1 sierpnia 2022 r. - V W 2074/20
SSR Marta Pilśnik
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

Wyroki nakazowe

11 września 2020 r. - V W 2077/20
grzywna 50 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

-

I instancja

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
25 sierpnia 2020 r. - V W 1847/20
SSR Małgorzata Drewin
liczba obwinionych – 1
umorzenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
7 grudnia 2020 r. - V W 3792/20
SSR Paweł Macuga
liczba obwinionych – 2
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
8 stycznia 2021 r. - V W 2056/20
SSR Marcin Czerwiński
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
6 listopada 2020 r. - V W 2071/20
SSR Michał Kowalski
liczba obwinionych – 1
umorzenie
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Przepis prawa
30 kwietnia 2020 r., Warszawa – pożegnanie Pierwszej
Prezes SN Małgorzaty Gersdorf
„naruszył zakaz gromadzenia się”
art. 54 kw

maj, czerwiec 2020 r., Łódź - „wbrew zakazowi
gromadzenia się (rozporządzenie Ministra Zdrowia)
uczestniczyli w zgromadzeniu pod Wojewódzkim Sądem
Administracyjnym”
art. 54 kw

Wyroki nakazowe

I instancja

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
30 grudnia 2020 r. - V W 4135/20
SSR Jakub Kamiński
liczba obwinionych – 2
umorzenie

-

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
VI W 484/20 – w toku
SSR Marcin Masłowski
liczba obwinionych – 5

-

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
VI W 637/20 – w toku
SSR Michał Racięcki
liczba obwinionych – 3

-

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
VI W 728/20 – w toku
SSR Adam Kulesza
liczba obwinionych – 6

-

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
26 stycznia 2021 r. - V W 891/20
SSR Lidia Leśniewska
liczba obwinionych – 4
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
28 stycznia 2021 r. - V W 474/20
SSR Sebastian Mihuniewicz
liczba obwinionych – 4
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
VI W 636/20 – w toku
SSR Michał Racięcki
liczba obwinionych – 5

-

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
3 lipca 2020 r. - VI W 455/20
SSR Ewa Jaworska-Głosek
liczba obwinionych – 7
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]
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Przepis prawa

Wyroki nakazowe

-

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
4 lipca 2020 r. - VI W 522/20
SSR Joanna Tomczak
liczba obwinionych – 5
umorzenie

-

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
VI W 521/20 – w toku
SSR Andrzej Klimiuk
liczba obwinionych – 5

-

maj, czerwiec 2020 r., Łódź - „wbrew zakazowi
gromadzenia się (rozporządzenie Ministra Zdrowia)
uczestniczyli w zgromadzeniu pod Wojewódzkim Sądem
Administracyjnym”
art. 54 kw

I instancja

-

-

-

-

-

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
12 października 2020 r. - VI W 723/20
SSR Jolanta Malska
liczba obwinionych – 6
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
14 października 2020 r. - IV W 658/20
SSR Anna Starczewska
liczba obwinionych – 3
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
30 września 2020 r. - IV W 693/20
SSR Ewa Jaworska-Głosek
liczba obwinionych – 6
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
1 września 2020 r. - VI W 725/20
SSR Jolanta Malska
liczba obwinionych – 5
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
7 października 2020 r. - IV W 550/20
SSR Małgorzata Pąśko
liczba obwinionych – 6
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
21 października 2020 r. - V W 942/20
SSR Lidia Leśniewska
liczba obwinionych – 9
umorzenie
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II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa

maj, czerwiec 2020 r., Łódź - „wbrew zakazowi
gromadzenia się (rozporządzenie Ministra Zdrowia)
uczestniczyli w zgromadzeniu pod Wojewódzkim Sądem
Administracyjnym”
art. 54 kw

Wyroki nakazowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
30 lipca 2020 r. - V W 727/20
grzywna 250 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych – 6

-

I instancja

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
VI W 726/20 – w toku
SSR Adam Kulesza
liczba obwinionych – 5

1 maja 2020 r., Warszawa – protest zorganizowany w
obronie miejsc pracy przez Inicjatywę Majową 2020
„naruszył zakaz gromadzenia się”
art. 54 kw

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
11 września 2020 r. - V W 2318/20
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

1 maja 2020 r., Poznań, pl. Wolności - „przewodniczyli
zgromadzeniu wbrew ograniczeniom dotyczącym zakazu
ich organizowania (Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.
19.04.2020 r.)”
art. 52 § 2 pkt 2 kw

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto
30 czerwca 2020 r. - VIII W 512/20
kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 2

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

-

-

3 maja 2020 r., Opole, Plac Wolności - „przewodniczyła
zgromadzeniu wbrew ograniczeniom dotyczącym zakazu
ich organizowania (Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.
19.04.2020 r.)”
art. 54 kw
3 maja 2020 r., Zamość, ul. Piłsudskiego - "wykroczyła
przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom
porządkowym o zachowaniu się w miejscach
publicznych"
art. 54 kw
3 maja 2020 r., Katowice, ul. Rynek – "dopuścił się
naruszenia zakazu wprowadzonego podczas stanu
epidemii COVID 19, uczestnicząc w zgromadzeniu
publicznym"
art. 54 kw
3 maja 2020 r., Szczecin – protest przeciwko planowanym
wyborom „kopertowym” w czasie stanu epidemii, w
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
„naruszyli zakaz gromadzenia się”
art. 54 kw

[brak danych]

Sąd Rejonowy w Opolu
8 grudnia 2020 r. - [bd]
SSR Zdzisław Niklasiński
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie prawomocne

[brak danych]

Sąd Rejonowy w Zamościu
15 grudnia 2020 r. - II W 816/20
SSR [bd]
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód
30 grudnia 2020 r. - III W 778/20
SSR Łukasz Rusin
liczba obwinionych – 1
odmowa wszczęcia postępowania

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
6 października 2020 r. - V W 286/20
kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 5

[brak danych]
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Przepis prawa

Wyroki nakazowe

I instancja

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

3 maja 2020 r., Wrocław – protest przeciwko planowanym
wyborom „kopertowym” w czasie stanu epidemii, pod
hasłem „SPACER ANTYWYBORCZY”
„naruszyli zakaz gromadzenia się”
art. 54 kw

13 października 2020 r. - V W 514/20
grzywna 300 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 3

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
8 grudnia 2020 r. - V W 514/20
SSR Izabella Gabriel
liczba obwinionych – 3
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

3 maja 2020 r., Wrocław – protest przeciwko planowanym
wyborom „kopertowym” w czasie stanu epidemii, pod
hasłem „SPACER ANTYWYBORCZY”
„naruszyli zakaz gromadzenia się”
art. 54 kw

13 października 2020 r. - V W 521/20
grzywna 300 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 2

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
12 stycznia 2021 r. - V W 521/20
SSR Izabella Gabriel
liczba obwinionych – 2
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
7 grudnia 2020 r. - V W 3810/20
SSR Paweł Macuga
liczba obwinionych – 6
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
3 lutego 2021 r. - V W 2377/20
SSR Natalia Maszkiewicz
liczba obwinionych – 2
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
24 lutego 2021 r. - V W 4658/20
SSR Natalia Maszkiewicz
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
7 grudnia 2020 r. - V W 3810/20
SSR Paweł Macuga
liczba obwinionych – 6
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
8 grudnia 2020 r. - V W 3817/20
SSR Agnieszka Modzelewska
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
3 lutego 2021 r. - V W 2378/20
SSR Natalia Maszkiewicz
liczba obwinionych – 2
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

6, 7 maja 2020 r., Warszawa, ul. Wiejska – protest
przeciwko naruszaniu ustawy zasadniczej i organizowaniu
wyborów prezydenckich w stanie epidemii. Uczestnicy
naruszyli zakaz gromadzenia się (rozporządzenie Ministra
Zdrowia)
art. 54 kw
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Przepis prawa
9 maja 2020 r., Rzeszów – 13-to osobowa pikieta pod
hasłem „Czas na państwo obywateli” zorganizowana
przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych (odpowiednie
odstępy, maseczki)
„nie zastosował się do obowiązującego zakazu
organizowania zgromadzeń”
art. 54 kw

10 maja 2020 r., Warszawa, pl. Piłsudskiego – Obywatele
RP w dniu, w którym powinny odbyć się wybory
prezydenckie, stanęli pod Grobem Nieznanego Żołnierza
z apelem o zgodę narodową.
„naruszyli zakaz gromadzenia się”
art. 54 kw

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

-

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
15 września 2020 r. - II W 539/20
SSR Adam Borowiec
liczba obwinionych – 1
odmowa wszczęcia postępowania

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
27 stycznia 2021 r. - V W 4/21
SSR Jakub Kamiński
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
16 marca 2021 r. - V W 5/21
SSR Łukasz Grylewicz
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
2 sierpnia 2021 r. - V W 4479/20
SSR Adam Pruszyński
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
18 stycznia 2021 r. - V W 3456/20
SSR Justyna Koska-Janusz
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
13 maja 2022 r. - V W 828/21
SSR Łukasz Zioła
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

Wyroki nakazowe

I instancja
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Przepis prawa

10 maja 2020 r., Wrocław – w dniu planowanych
„kopertowych” wyborów prezydenckich, które zostały
zablokowane przez Senat RP, kilkanaście osób
zorganizowało pikietę pod hasłem „STAN KLĘSKI”
„naruszyli zakaz gromadzenia się”
art. 54 kw

12 maja 2020 r., Warszawa, pl. Krasińskich - wybór
kandydatów na Prezesa Sądu Najwyższego – obwiniona
uczestniczyła w pikiecie pod Sądem Najwyższym czym
naruszyła zakaz gromadzenia się (rozporządzenie
Ministra Zdrowia)
art. 54 kw

13 maja 2020 r., Warszawa, pl. Krasińskich - wybór
kandydatów na Prezesa Sądu Najwyższego - obwiniony
uczestniczył w pikiecie po Sądem Najwyższym czym
naruszył zakaz gromadzenia się (rozporządzenie Ministra
Zdrowia)
art. 54 kw
17 maja 2020 r., Szczecin – milczący protest przed Kurią
Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej przeciwko
ukrywaniu pedofilii w polskim Kościele, reakcja na
premierę filmu braci Sekielskich „Zabawa w chowanego”
„nie stosowali się do zakazu zgromadzeń”
art. 54 kw
„poprzez postawienie znicza, zaśmiecił miejsce dostępne
dla publiczności”
art. 145 kw
„odmówił okazania dowodu tożsamości
umundurowanemu funkcjonariuszowi policji”
art. 65 § 2 kw

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
17 grudnia 2020 r. - V W 3796/20
SSR Michał Kowalski
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
21 sierpnia 2020 r. - V W 2366/20
SSR Anna Kuzaj
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

Wyroki nakazowe
13 października 2020 r. - V W 517/20
grzywna 300 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 6

13 października 2020 r. - V W 518/20
grzywna 300 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 4

[brak danych]

11 września 2020 r. - V W 257/20
kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 10

I instancja
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
23 lutego 2021 r. - V W 754/20
SSR Izabella Gabriel
liczba obwinionych – 4
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
12 stycznia 2021 r. - V W 518/20
SSR Izabella Gabriel
liczba obwinionych – 4
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
15 lipca 2020 r. - V W 2122/20
SSR Jakub Kamiński
liczba obwinionych – 1
umorzenie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
17 grudnia 2020 r. - V W 257/20
SSR Joanna Kasicka
liczba obwinionych – 8
umorzenie prawomocne
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4 marca 2021 – IV Kz 144/21
SSO Dorota Mazurek
liczba obwinionych – 2
umorzenie prawomocne

-
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Przepis prawa

22-23 maja 2020 r., Warszawa – pikieta pod Sądem
Najwyższym, wsparcie dla sędziów SN podczas
Zgromadzenia Ogólnego, na którym wybierano
kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa SN
„naruszyli zakaz gromadzenia się”
art. 54 kw

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
12 listopada 2020 r. - V W 3064/20
SSR Krzysztof Ptasiewicz
liczba obwinionych – 4
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
2 grudnia 2020 r. - V W 3954/20
SSR Agnieszka Modzelewska
liczba obwinionych – 4
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
4 grudnia 2020 r. - V W 2635/20
SSR Magdalena Zając-Prawica
liczba obwinionych – 2
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
15 stycznia 2021 r. - V W 4456/20
SSR Krzysztof Ptasiewicz
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
25 stycznia 2021 r. - V W 4457/20
SSR Jakub Kamiński
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
29 stycznia 2021 r. - V W 3930/20
SSR Anna Kuzaj
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
8 października 2021 r. - V W 2618/20
SSR Adam Pruszyński
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

Wyroki nakazowe

I instancja
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Przepis prawa
1 czerwca 2020 r., Warszawa – pikieta Obywateli RP pod
Sejmem RP. Senat pracował nad nowelizacją ustawy o
zmianie kodeksu wyborczego. Odczytano apel do
Senatorów o przestrzeganie Konstytucji i nie uleganie
presji by szybko zakończyć prace i umożliwić wybory
prezydenckie
„naruszyli zakaz gromadzenia się”
art. 54 kw
4 czerwca 2020 r., Warszawa – Dzień Wolności i Swobód
Obywatelskich, rocznica pierwszych częściowo wolnych
wyborów
„naruszyli zakaz gromadzenia się”
art. 54 kw
10 czerwca 2020 r., Warszawa, ul. Małachowskiego –
kolejna miesięcznica katastrofy smoleńskiej
„naruszył zakaz gromadzenia się”
art. 54 kw

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
27 stycznia 2021 r. - V W 4573/20
SSR Jakub Kamiński
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
21 sierpnia 2020 r. - V W 2429/20
SSR Anna Kuzaj
liczba obwinionych – 3
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

Wyroki nakazowe

2 października 2020 r. - V W 2605/20
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

2 października 2020 r. - V W 2563/20
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

10 czerwca 2020 r., Warszawa - protest solidarnościowy
pod Ministerstwem Zdrowia. W związku z zatrzymaniem
osób, które wywiesiły w wiatach przystankowych plakaty
informujące o aferach w Ministerstwie Zdrowia,
kilkanaście osób stanęło z banerem „ZWOLNIĆ
AKTYWISTÓW, ŚCIGAĆ AFERZYSTÓW”
art. 54 kw

14 września 2020 r. - V W 2757/20
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

-

I instancja

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
17 listopada 2020 r. - V W 2605/20
SSR Paweł Macuga
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
15 stycznia 2021 r. - V W 2563/20
SSR Krzysztof Ptasiewicz
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
16 października 2020 r. - V W 2757/20
SSR Małgorzata Drewin
liczba obwinionych – 1
umorzenie

-

-

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
27 kwietnia 2021 r. - V W 4381/20
SSR Marcin Czerwiński
liczba obwinionych – 2
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
2 października 2020 r. - V W 2523/20
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

[brak danych]
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Przepis prawa

I instancja

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
23 września 2020 r. - V W 2519/20
SSR Tomasz Trębicki
liczba obwinionych – 2
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
12 listopada 2020 r. - V W 2758/20
SSR Krzysztof Ptasiewicz
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
1 grudnia 2020 r. - V W 3881/20
SSR Tomasz Trębicki
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
11 marca 2021 r. - V W 13/21
SSR Adam Grzejszczak
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
13 kwietnia 2021 r. - V W 4527/20
SSR Marek Krzysztofiuk
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
22 kwietnia 2022 r. - V W 4525/20
SSR Aleksandra Smyk
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

Wyroki nakazowe
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
2 października 2020 r. - V W 2575/20
grzywna 100 pln, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

10 czerwca 2020 r., Warszawa, ul. Nowolipie – okolice
Komendy Stołecznej Policji, spontaniczna demonstracja
zorganizowana w solidarności z zatrzymanymi w sprawie
podmiany plakatów w gablotach AMS.
„naruszył zakaz gromadzenia się”
art. 54 kw
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Przepis prawa

Wyroki nakazowe

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”)
„naruszył zakaz gromadzenia się”
art. 54 kw

-

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”)
„naruszył zakaz gromadzenia się”
art. 54 kw
„nie udzielił informacji o tożsamości”
art. 65 § 2 kw

-

-

6 sierpnia 2020 r., Warszawa – Obywatele RP przed
Sejmem RP rozstawili wielki baner, na którym umieścili
zarzuty wobec powołanego właśnie na drugą kadencję
prezydenta Andrzeja Dudy („Andrzej Duda jest łgarzem i
krzywoprzysięzcą”)
„naruszył zakaz gromadzenia się”
art. 54 kw

-

-

-

I instancja
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
1 lutego 2021 r. - V W 158/21
SSR Magdalena Dziekańska
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
17 listopada 2020 r. - V W 3343/20
SSR Adam Grzejszczak
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
10 marca 2022 r. - V W 3907/20
SSR Natalia Maszkiewicz
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
18 marca 2021 r. - V W 519/21
SSR Jakub Kamiński
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
13 stycznia 2021 r. - V W 3559/20
SSR Katarzyna Rutkowska-Giwojno
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
18 stycznia 2021 r. - V W 4590/20
SSR Justyna Koska-Janusz
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
13 stycznia 2021 r. - V W 3545/20
SSR Katarzyna Rutkowska-Giwojno
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
10 marca 2021 r. - V W 187/21
SSR Katarzyna Rutkowska-Giwojno
liczba obwinionych – 1
umorzenie
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II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]
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Przepis prawa
6 sierpnia 2020 r., Warszawa – Obywatele RP przed
Sejmem RP rozstawili wielki baner, na którym umieścili
zarzuty wobec powołanego właśnie na drugą kadencję
prezydenta Andrzeja Dudy („Andrzej Duda jest łgarzem i
krzywoprzysięzcą”)
„naruszył zakaz gromadzenia się”
art. 54 kw
26 października 2020 r., Stary Dzierzgoń – blokada
zorganizowana przez Strajk Kobiet
„zorganizowała nielegalne zgromadzenia liczące
jedenaście osób”
art. 54 kw
27 października 2020 r., Przemyśl – zgromadzenie
zorganizowane przez Strajk Kobiet
„nie zachowała odległości 1.5 m od innych uczestników
demonstracji”
art. 54 kw
27 października 2020 r., Limanowa – zgromadzenie
zorganizowane przez Strajk Kobiet
„wbrew zakazowi zorganizowała zgromadzenie”
art. 54 kw
28 października 2020 r., Przemyśl – zgromadzenie
zorganizowane przez Strajk Kobiet
„nie zachowała odległości 1.5 m od innych uczestników
demonstracji”
art. 54 kw
30 października 2020 r., Przemyśl – zgromadzenie
zorganizowane przez Strajk Kobiet
„nie zachowała odległości 1.5 m od innych uczestników
demonstracji”
art. 54 kw
3 listopada 2020 r., Przemyśl – zgromadzenie
zorganizowane przez Strajk Kobiet
„nie zachowała odległości 1.5 m od innych uczestników
demonstracji”
art. 54 kw
10 listopada 2020 r., Warszawa – okolice placu
Piłsudskiego
„brał udział w zgromadzeniu”
art. 54 kw
„wznosił okrzyki słowne przy użyciu tuby nagłaśniającej”
art. 51 kw

Wyroki nakazowe

-

-

-

luty 2021 r. - II W 631/20
kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych – 1

-

-

-

-

I instancja
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
10 maja 2021 r. - V W 187/20
SSR Katarzyna Rutkowska-Giwojno
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy w Kwidzynie
13 kwietnia 2021 r. - II W 180/21
SSR Grażyna Walkiewicz
liczba obwinionych – 1
odmowa wszczęcia postępowania
Sąd Rejonowy w Przemyślu
22 września 2021 r. - II W 836/21
SSR Agnieszka Tworzydło
liczba obwinionych – 2
odmowa wszczęcia postępowania
Sąd Rejonowy w Limanowej
11 maja 2021 r. - II W 631/20
SSR [bd]
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy w Przemyślu
22 września 2021 r. - II W 839/21
SSR Agnieszka Tworzydło
liczba obwinionych – 1
odmowa wszczęcia postępowania
Sąd Rejonowy w Przemyślu
24 września 2021 r. - II W 860/21
SSR Tomasz Kuźma
liczba obwinionych – 1
odmowa wszczęcia postępowania
Sąd Rejonowy w Przemyślu
28 września 2021 r. - II W 957/21
SSR Agnieszka Koziuto
liczba obwinionych – 2
odmowa wszczęcia postępowania
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
19 kwietnia 2021 r. - V W 898/21
SSR Tomasz Trębicki
liczba obwinionych – 1
umorzenie
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II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
5 sierpnia 2021 r. - syg [bd]
SSO [bd]
liczba obwinionych – 1
umorzenie prawomocne

-

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa
12 listopada 2020 r., Warszawa, ul. Smolna – kolejny
protest w formule spaceru, w ramach Strajku Kobiet
„brała udział w zgromadzeniu publicznym powyżej 5
osób, nie zachowując wymaganej odległości 1.5 m od
innych uczestników”
art. 54 kw

13 listopada 2020 r., Pruszków – kolejny protest w
formule spaceru, w ramach Strajku Kobiet
„uczestniczył w nielegalnym zgromadzeniu”
art. 54 kw

13 listopada 2020 r., Pruszków – kolejny protest w
formule spaceru, w ramach Strajku Kobiet
„uczestniczył w nielegalnym zgromadzeniu”
art. 54 kw
14 listopada 2020 r., Warszawa, pl. Powstańców
Warszawy – „brał udział w zgromadzeniu”
art. 54 kw

Wyroki nakazowe

-

14 stycznia 2021 r. - II W 1767/20
grzywna 100 pln, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1
21 grudnia 2020 r. - II W 1680/20
kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

-

-

-

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
8 września 2021 r. - V W 586/21
SSR Łukasz Grylewicz
liczba obwinionych – 1
umorzenie

Sąd Rejonowy w Pruszkowie
5 stycznia 2021 r. - II W 1768/20
kara nagany, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1

18 listopada 2020 r., Warszawa – zgromadzenie Strajku
Kobiet, nieudana blokada Sejmu RP
„brał udział w zgromadzeniu”
art. 54 kw

19 listopada 2020 r., Warszawa – pikieta solidarnościowa
z zatrzymaną na demonstracji Strajku Kobiet
„uczestniczył w nielegalnym zgromadzeniu”
art. 54 kw
27 listopada 2020 r., Warszawa – akcja edukacyjna
Obywateli RP pod Komendą Stołeczną Policji przy ul.
Nowolipie, uczestnicy przekazali policji broszurę z
fragmentami uzasadnień wyroków uniewinniających
„wykroczyła przeciwko przepisom porządkowym”
art. 54 kw

I instancja

[brak danych]
Sąd Rejonowy w Pruszkowie
2 marca 2021 r. - II W 1767/20
SSR Albert Parzyszek
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy w Pruszkowie
22 stycznia 2021 r. - II W 1680/20
SSR Katarzyna Tomczak
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
16 lutego 2022 r. - V W 5679/21
SSR Adam Grzejszczak
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
1 lutego 2021 r. - V W 56/21
SSR Magdalena Dziekańska
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
28 stycznia 2022 r. - V W 3295/21
SSR Piotr Ermich
liczba obwinionych – 1
umorzenie

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli
III W 578/21 – w toku
liczba obwinionych – 1

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
20 maja 2021 r. - V W 1812/21
SSR Katarzyna Rutkowska-Giwojno
liczba obwinionych – 1
umorzenie
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Przepis prawa

27 listopada 2020 r., Warszawa – akcja edukacyjna
Obywateli RP pod Komendą Stołeczną Policji przy ul.
Nowolipie, uczestnicy przekazali policji broszurę z
fragmentami uzasadnień wyroków uniewinniających
„wykroczyła przeciwko przepisom porządkowym”
art. 54 kw

27 listopada 2020 r., Warszawa – akcja edukacyjna
Obywateli RP pod Komendą Stołeczną Policji przy ul.
Nowolipie, uczestnicy przekazali policji broszurę z
fragmentami uzasadnień wyroków uniewinniających
„wykroczyła przeciwko przepisom porządkowym”
art. 54 kw
„odmówił podania danych personalnych oraz okazania
dowodu tożsamości”
art. 65 § 2 kw
28 listopada 2020 r., Warszawa – 102 rocznica uzyskania
praw wyborczych przez Polki, manifestacja Strajku
Kobiet przeciw wyrokowi TK Przyłębskiej
„uczestniczył w nielegalnym zgromadzeniu”
art. 54 kw
„tamował i utrudniał ruch pojazdów”
art. 90 kw
„utrudniał wykonanie czynności służbowej”
art. 65a kw
„nie okazał dokumentu tożsamości”
art. 65 § 2 kw

Wyroki nakazowe

I instancja

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
15 czerwca 2021 r. - V W 1825/21
SSR Magdalena Zając-Prawica
liczba obwinionych – 1
umorzenie

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
18 maja 2022 r. - V W 1894/21
SSR Adam Grzejszczak
liczba obwinionych – 1
umorzenie

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
1 kwietnia 2022 r. - V W 2048/21
SSR Urszula Gołębiewska-Budnik
liczba obwinionych – 1
umorzenie

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
25 lutego 2021 r. - V W 60/21
SSR Anna Kuzaj
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
8 lutego 2021 r. - V W 16/21
SSR Katarzyna Rutkowska-Giwojno
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
12 sierpnia 2021 r. - V W 3002/21
SSR Adam Grzejszczak
liczba obwinionych – 1
umorzenie

[brak danych]

[brak danych]

28 listopada 2020 r., Warszawa – 102 rocznica uzyskania
praw wyborczych przez Polki, manifestacja Strajku
Kobiet przeciw wyrokowi TK Przyłębskiej
„uczestniczył w nielegalnym zgromadzeniu”
art. 54 kw
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Przepis prawa
28 listopada 2020 r., Warszawa – 102 rocznica uzyskania
praw wyborczych przez Polki, manifestacja Strajku
Kobiet przeciw wyrokowi TK Przyłębskiej
„uczestniczył w nielegalnym zgromadzeniu”
art. 54 kw
„nie okazał dokumentu tożsamości”
art. 65 § 2 kw
29 listopada 2020 r., Warszawa – pikieta solidarnościowa
pod Sądem Okręgowym. W tym czasie sąd zajmował się
sprawą uczestniczki Strajku Kobiet, która została w
październiku zatrzymana pod zarzutem czynnej napaści
na policjanta.
„brała czyny udział w nielegalnym zgromadzeniu”
art. 54 kw
„nie okazała dokumentu tożsamości”
art. 65 § 2 kw
4 grudnia 2021 r., Warszawa, ul. Krakowskie
Przedmieście – Solidarni z Białorusią, demonstracja pod
hasłem „Mińsk, Warszawa – wspólna sprawa”
art. 116 § 1a kw
10 grudnia 2020 r., Warszawa
art. 116 § 1a kw
art. 63a § 1 kw

31 grudnia 2020 r. - Warszawa, rondo de Gaulla – pikieta
Obywateli RP w reakcji na ogłoszenie, następnie
odwołanie godziny policyjnej w noc sylwestrową. Pikieta
pod hasłem „Obywatelskie zatrzymanie godziny
policyjnej” miała trwać godzinę. Rozpoczęła się pół
godziny przed planowanym zakazem. Ponieważ policja
otoczyła i nie pozwoliła bez wylegitymowania opuścić
miejsce zgromadzenia, skończyła po ponad 6 godzinach,
już 2021 r., po tym jak policja odstąpiła od czynności.
art. 116 § 1a kw

10 stycznia 2021 r. - Warszawa, pl. Piłsudskiego – jak co
miesiąc członkowie Lotnej Brygady Opozycji spotkali się
na placu aby uzyskać odpowiedż m.in. na pytnie: GDZIE
JEST WRAK?
art. 116 § 1a kw

Wyroki nakazowe

I instancja

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
25 czerwca 2021 r. - V W 2050/21
SSR Krzysztof Ptasiewicz
liczba obwinionych – 1
umorzenie

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli
III W 1342/20 – w toku
liczba obwinionych - 1

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

[brak danych]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
V W 2380/21 – w toku

-

-

-

-

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
23 lutego 2022 r. - V W 806/22
SSR Paweł Macuga
liczba obwinionych – 1
odmowa wszczęcia postępowania
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
22 kwietnia 2021 r. - V W 570/21
SSR Anna Kuzaj
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
19 maja 2021 r. - V W 1167/21
SSR Paweł Macuga
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
7 września 2021 r. - V W 2808/21
SSR Krzysztof Ptasiewicz
liczba obwinionych – 11
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
22 grudnia 2021 r. - V W 5314/21
SSR Krzysztof Ptasiewicz
liczba obwinionych – 1
umorzenie
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Przepis prawa
14 stycznia 2021 r., Puławy – kilkuosobowe
zgromadzenie w rocznicę śmierci Prezydenta Gdańska
Pawła Adamowicza
„wbrew zakazowi zorganizował zgromadzenie”
art. 116 § 1a kw
20 stycznia 2021 r., Warszawa – protest pod Sejmem RP
„nie przestrzegał zakazu zgromadzeń spontanicznych”
art. 116 § 1a kw
21 stycznia 2021 r., Warszawa – pikieta solidarnościowa
przy komisariacie policji na ul. Wilczej. Poprzedniego
dnia podczas demonstracji Strajku Kobiet policja
zatrzymała 11. demonstrantów
„nie przestrzegał zakazu zgromadzeń spontanicznych”
art. 116 § 1a kw
„blokował ruch na drodze publicznej poprzez siedzenie na
jezdni”
art. 90 kw
29 stycznia 2021 r., Warszawa – protest zorganizowany
przez Strajk Kobiet.
„brała udział w nielegalnym zgromadzeniu powyżej 5
osób”
art. 116 § 1a kw
6 lutego 2021 r., Warszawa, ul. Nowolipie - „brała udział
w nielegalnym zgromadzeniu powyżej 5 osób, czym
naruszyła zakaz wprowadzony Rozporządzeniem Rady
Ministrów”
art. 116a § 1 kw
25 lutego 2021 r., Warszawa, ul. Wiejska – zgromadzenie
przy Sejmie RP.
„naruszył obowiązek zachowania odległości co najmniej
1.5 m od innych uczestników”
art. 116 § 1a kw

Wyroki nakazowe

I instancja

-

Sąd Rejonowy w Puławach
20 października 2021 r. - II W 147/21
SSR Marek Stachoń
liczba obwinionych – 1
uniewinnienie prawomocne

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
7 czerwca 2022 r. - V W 245/22
SSR Katarzyna Rutkowska-Giwojno
liczba obwinionych – 1
umorzenie

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
20 października 2021 r. - V W 4845/21
SSR Justyna Koska-Janusz
liczba obwinionych – 1
umorzenie

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
30 marca 2022 r. - V W 6336/21
SSR Adam Grzejszczak
liczba obwinionych – 1
umorzenie prawomocne

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
22 grudnia 2021 r. - V W 5870/21
SSR Magdalena Zając-Prawica
liczba obwinionych – 1
umorzenie

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
30 listopada 2021 r. - V W 5151/21
SSR Magdalena Zając-Prawica
liczba obwinionych – 1
umorzenie
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Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

-

-

-

-

KODEKS WYKROCZEŃ – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa

27 lutego 2021 r., Hajnówka – zgromadzenie na skwerze
Dymitra Wasilewskiego „Wieczna Pamięć” ku czci ofiar
Romualda „Rajsa” Burego
„nie zachowała odległości 1.5 metra od innych
uczestników zgromadzenia”
art. 116 § 1a kw

8 marca 2021 r., Warszawa, Rondo Czterdziestolatka
„pomimo zakazu brał udział w niezarejestrowanym
zgromadzeniu powyżej 5 osób” oraz „nie przestrzegał
nakazu zachowania wymaganej odległości co najmniej
1.5 m od innych uczestników”
art. 116a § 1 kw
„tamował i utrudniał ruch na drodze publicznej”
art. 90 kw
Kwiecień., Warszawa
„pomimo zakazu brał udział w niezarejestrowanym
zgromadzeniu powyżej 5 osób”
art. 116a § 1 kw
18 kwietnia 2021 r., Warszawie, pl. Piłsudskiego
„będąc uczestnikiem zgromadzenia nie przestrzegał
nakazu zachowania wymaganej odległości co najmniej
1.5 m od innych uczestników”
art. 116a § 1 kw
„umieścił za pomocą węgla rysunek”
art. 63a § 1 kw

Wyroki nakazowe

I instancja

-

Sąd Rejonowy w Hajnówce
VII W 323/21 – w toku
liczba obwinionych - 1

-

Sąd Rejonowy w Hajnówce
28 lipca 2021 r. - VII W 482/21
SSR Joanna Panasiuk
liczba obwinionych – 1
odmowa wszczęcia postępowania

-

Sąd Rejonowy w Hajnówce
10 września 2021 r. - VII W 579/21
SSR Joanna Panasiuk
liczba obwinionych – 1
odmowa wszczęcia postępowania

-

Sąd Rejonowy w Hajnówce
VII W 531/21 – w toku
liczba obwinionych – 1

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
3 listopada 2021 r. - V W 3968/21
SSR Anna Kuzaj
liczba obwinionych – 1
umorzenie

-

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
17 grudnia 2021 r. - V W 3646/21
SSR Adam Grzejszczak
liczba obwinionych – 1
umorzenie

26 sierpnia 2021 r. - V W 3603/21
grzywna 500 pln, nawiązka dla
poszkodowanego podmiotu 500 pln, bez
kosztów sądowych

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
3 lutego 2022 r. - V W 3603/21
SSR Krzysztof Ptasiewicz
liczba obwinionych – 1
umorzenie
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Przepis prawa
21 kwietnia 2021 r., Stargard
„będąc organizatorem dopuściła się przekroczenia
maksymalnej liczby uczestników większej niż 5 osób”
art. 52 § 3 pkt 1 kw

Wyroki nakazowe
Sąd Rejonowy w Stargardzie
10 czerwca 2021 r. - II W 415/21
winna, bez kosztów sądowych
liczba obwinionych - 1
-

21 kwietnia 2021 r., Warszawa – Solidarni z Tuleją
„brała udział w zgromadzeniu powyżej 5 osób”
art. 116a § 1 kw
-

21 kwietnia 2021 r., Warszawa – Solidarni z Tuleją
„brała udział w zgromadzeniu powyżej 5 osób”
art. 116a § 1 kw
-

19 lipca 2021 r. - II W 488/21
kara nagany, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1

2 maja 2021 r., Stargard
„wbrew obowiązującemu zakazowi brała udział w
zgromadzeniu powyżej 5 osób”
art. 116 § 1a kw

I instancja

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
21 października 2021 r. - V W 4464/21
SSR Krzysztof Ptasiewicz
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
12 stycznia 2022 r. - V W 4693/21
SSR Adam Grzejszczak
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
5 kwietnia 2022 r. - V W 4594/21
SSR Katarzyna Rutkowska-Giwojno
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
5 kwietnia 2022 r. - V W 4586/21
SSR Katarzyna Rutkowska-Giwojno
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy w Stargardzie
II W 488/21 – w toku
liczba obwinionych - 1

Sąd Rejonowy w Stargardzie
19 lipca 2021 r. - II W 494/21
kara nagany, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
Sąd Rejonowy w Stargardzie
26 lipca 2021 r. - II W 487/21
kara nagany, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
Sąd Rejonowy w Stargardzie
19 lipca 2021 r. - II W 486/21
kara nagany, koszty sądowe
liczba obwinionych - 1
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Przepis prawa
4 maja 2021, Warszawa – pikieta Obywateli RP pod
Sejmem RP, w którym miała być przegłosowana
ratyfikacja unijnego Funduszu Odbudowy, apel do
parlamentarzystów „Praworządność teraz!”
„nie zachowywał należytego odstępu od innego
uczestnika zgromadzenia”
art. 116 § 1a kw

27 listopada 2021 r., Suwałki – grupa osób umieściła na
pomniku Marii Konopnickiej tęczową flagę
„w trakcie przemieszczania się pieszo, nie zachował
odległości nie mniejszej niż 1.5 m od innych osób”
art. 116 § 1a kw

Wyroki nakazowe

-

-

-

I instancja
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
24 marca 2022 r. - V W 4114/21
SSR Paweł Macuga
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy w Suwałkach
2 marca 2022 r. - II W 178/22
SSR Dominik Czeszkiewicz
liczba obwinionych – 1
umorzenie
Sąd Rejonowy w Suwałkach
15 lutego 2022 r. - II W 53/22
SSR Agnieszka Raczkowska
liczba obwinionych – 2
umorzenie
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II. KODEKS KARNY
Tabela 3. Postępowania prowadzone na podstawie Kodeksu Karnego – przesłuchania (policja, prokuratura), dochodzenia
prokuratorskie
Wydarzenie

KONTRMIESIĘCZNICE

PROTESTY PRZECIWKO
SKRAJNEJ PRAWICY

PROTESTY POD
SEJMEM RP

Przepis prawa

Opis

Wymuszanie czynności
urzędowych:
art. 224 § 2
Przestępstwa przeciwko
wolności sumienia i wyznania:
art. 195 § 1
Przestępstwa przeciwko życiu i
zdrowiu:
art. 160 § 1
Znieważenie funkcjonariusza
publicznego:
art. 226 § 1

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

Przestępstwa przeciwko
działalności instytucji
państwowych oraz samorządu
terytorialnego:
art. 222 § 1
Przestępstwa przeciwko
wolności:
art. 191 § 1
art. 193
Przestępstwa przeciwko
wolności:
art. 193
Przestępstwa przeciwko
wolności:
art. 193

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
1 sierpnia 2017 r., Warszawa – reakcja na nieuzasadnione i
agresywne zachowanie funkcjonariusza policji wobec
kontrdemonstranta trzymającego baner z hasłami
antyfaszystowskimi
1 maja 2019 r., Warszawa, naruszenie nietykalności cielesnej
funkcjonariusza policji podczas blokady marszu nacjonalistycznej
organizacji SZTURM
grudzień 2016 r., Warszawa - protesty przeciwko ograniczaniu
wolności mediów
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
11 i 12 kwietnia 2018 r., Warszawa - blokada biura przepustek w
Sejmie RP, protest przeciwko zakazom wstępu na posiedzenia
sejmowe i sejmowych komisji
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Przesłuchania Zatrzymania
Dochodzenia

2
3 (w charakterze świadka)

1

1

11
1 (w charakterze świadka)

7
11 (w charakterze świadka)

17 (w charakterze świadka)
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Wydarzenie

Przepis prawa

Opis

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

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”
16 grudnia 2016 r., Warszawa - protesty przeciwko ograniczaniu
wolności mediów
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

Przestępstwa przeciwko
wolności:
art. 193
PROTESTY W OBRONIE
NIEZALEŻNOŚCI
SĄDÓW
Przestępstwa przeciwko
działalności instytucji
państwowych oraz samorządu
terytorialnego:
art. 222 § 1
Przestępstwa przeciwko
działalności instytucji
państwowych oraz samorządu
terytorialnego:
art. 222 § 1
Przestępstwa przeciwko
działalności instytucji
państwowych oraz samorządu
terytorialnego:
art. 226 § 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”
21 kwietnia 2021 r., Warszawa – symboliczna blokada budynku
Sądu Najwyższego. Tego dnia były prokurator Adam Roch,
zasiadający w nielegalnej Izbie Dyscyplinarnej SN, miał
rozpatrzeć wniosek prokuratury o zatrzymanie sędziego Igora
Tulei.
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Przesłuchania Zatrzymania
Dochodzenia
2
14 (w charakterze świadka)

1 (w charakterze świadka)

1
16 czerwca 2020 r. - prokurator Prokuratury
Okręgowej w Warszawie Marcin Szpond postanowienie o umorzeniu dochodzenia
PO I Ds 205.2016
19 listopada 2018 r. - prokurator Prokuratury
Okręgowej w Warszawie Andrzej Piaseczny postanowienie o umorzeniu dochodzenia
PR 3 Ds. 810.2018.IV

2 zatrzymania
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Wydarzenie

Przepis prawa
Przestępstwa przeciwko
porządkowi publicznemu:
art. 261

AKCJE
SOLIDARNOŚCIOWE

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

Przestępstwa przeciwko
wolności sumienia i wyznania:
art. 196
Przestępstwa przeciwko czci i
nietykalności cielesnej:
art. 212 § 1
Przestępstwa przeciwko
Rzeczypospolitej Polskiej:
art. 135
Przestępstwa przeciwko
porządkowi publicznemu:
art. 257
art. 261
Przestępstwa przeciwko
Rzeczypospolitej Polskiej
art. 137
Przestępstwa przeciwko
mieniu:
art. 288 § 1
Przestępstwa przeciwko
działalności instytucji
państwowych oraz samorządu
terytorialnego:
art. 222 § 1

Opis
2 czerwca 2020 r., Warszawa – na pomniku Tadeusza Kościuszki
namalowano napis „Black Lives Matter” [PR 3 Ds.971.2020.VI]
Wydarzenie było reakcją na wydarzenia 25 maja 2020 r. w
Minneapolis. George Floyd podczas zatrzymania został uduszony
przez policjanta. Fale protestów przetoczyły się przez wiele
krajów.
5 sierpnia 2020 r., Warszawa – akcja solidarnościowa Magdaleny
Pecul-Kudelskiej, która wywiesiła tęczową flagę na cokole figury
Chrystusa przy kościele św. Krzyża. Tydzień wcześniej to samo
zrobiły trzy queerowe aktywistki. Na zlecenie prokuratury, bardzo
szybko zostały odnalezione i zatrzymane przez policję.
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
21 marca 2018 r., Warszawa, podczas demonstracji studentów
pod siedzibą Kurii przy ul. Miodowej jeden z uczestników rzucił
śnieżką, która uderzyła w czapkę funkcjonariusza policji
11 października 2019 r., Warszawa, znieważenie pomnika,
zatrzymany wszedł na pomnik Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i
okleił go transparentem z napisem „GDZIE JEST WRAK JAREK”
10 lutego 2020 r., Wejherowo, podczas wizyty Andrzeja Dudy
protestujący wznosili okrzyki „MARIONETKA”, „KŁAMCA” oraz
trzymali banery z hasłami: „DUDA TO OBŁUDA”, „KTO ŁAMIE
KONSTYTUCJĘ, NA KTÓRĄ PRZYSIĘGAŁ NARODOWI JEST
ZDRAJCĄ NARODU”
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Przesłuchania Zatrzymania
Dochodzenia

2

1 w charakterze świadka

7
6 (w charakterze świadka)
1 zatrzymanie
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Wydarzenie

Przestępstwa przeciwko
porządkowi publicznemu:
art. 261

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

Opis

Przesłuchania Zatrzymania
Dochodzenia

10 lutego, 10 marca, 10 kwietnia 2020 r., Warszawa, pl.
Piłsudskiego – zarzut znieważenia Pomnika Ofiar w Smoleńsku.
Oskarżony składał wieniec z napisem „PAMIĘCI 95 OFIAR
LECHA KACZYŃSKIEGO, KTÓRY IGNORUJĄC WSZELKIE
PROCEDURY NAKAZAŁ PILOTOM LĄDOWAĆ W SMOLEŃSKU
W SKRAJNIE TRUDNYCH WARUNKACH. SPOCZYWAJCIE W
POKOJU. NARÓD POLSKI. STOP KREOWANIU FAŁSZYWYCH
BOHATERÓW!”

1

Przepis prawa

Przestępstwa przeciwko
Rzeczypospolitej Polskiej:
art. 135

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

Przestępstwa przeciwko
porządkowi publicznemu:
art. 261

lipiec 2021 r., Warszawa, pl. Piłsudskiego – „znieważenie”
pomnika Ofiar w Smoleńsku

Przestępstwa przeciwko
mieniu:
art. 288
Przestępstwa przeciwko
wolności:
art. 193

22 lipca 2021 r., Warszawa, pl. Piłsudskiego – „osoba
podejrzana wspólnie i w porozumieniu (…) dokonała znieważenia
pomnika upamiętniającego Ofiary Katastrofy Smoleńskiej poprzez
wejście na niego oraz rozwieszenie na nim płótna barwy
niebieskiej z symbolami gwiazd”
29 sierpnia 2021 r. - Szymaki, granica polsko-białoruska – grupa
13 osób w ramach obywatelskiego sprzeciwu wobec decyzji
polskiego rządu w sprawie grupy 32 Afgańczyków koczujących w
Usnarzu Górnym i uszczelniania granicy drutem kolczastym i
żyletkowym, przecięła dwa zwoje drutu w „płocie Błaszczaka”.
10 października 2021 r., Warszawa - w związku z
niedopuszczeniem przez policję w miejsce zarejestrowanego
zgromadzenia, Lotna Brygada Opozycji była zmuszona zadać
prezesowi Kaczyńskiemu pytania „gdzie jest wrak?, „kazałeś
lądować bratu?” i in. z rejonu Zachęty. Zostali zatrzymani na 48
godzin.
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2 (w charakterze świadka)

1

1 zatrzymanie

13 zatrzymań

5 zatrzymań
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Wydarzenie

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

AKTYWNOŚĆ
INTERNETOWA

PROTESTY PRZECIWKO
EKSHUMACJOM
PROTESTY W OBRONIE
NIEZALEŻNOŚCI
MEDIÓW PUBLICZNYCH

Przepis prawa

Opis

Przestępstwa przeciwko
działalności instytucji
państwowych oraz samorządu
terytorialnego:
art. 222 § 1
art. 226 § 1
Przestępstwa przeciwko
wolności:
art. 193

10 października 2021 r., Warszawa – po proeuropejskiej
demonstracji na pl. Zamkowym część osób usiłowała przejść przez
miasto w kierunku ul. Nowogrodzkiej. Na ul. Waliców policja
zatrzymała dziennikarza, oskarżając go o znieważenie i naruszenie
nietykalności policjanta

Przestępstwa przeciwko
porządkowi publicznemu:
art. 255 § 1
Przestępstwa przeciwko
wolności:
art. 190a § 2
Przestępstwa przeciwko
wolności:
art. 193

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

Przestępstwa przeciwko
wolności:
art. 193

22 stycznia 2019 r., Warszawa – protest przeciwko
propagandowemu przekazowi w TVP Info

2 czerwca 2022 r., Warszawa – manifestacja pod Sejmem RP z
związku z przyjazdem do Polski Przewodniczącej Komisji
Europejskiej Ursuli von der Leyen. W tym dniu było planowane
spotkanie z Premierem i Prezydentem dotyczące uruchomienia
środków na Krajowy Plan Odbudowy.

Przesłuchania
Dochodzenia

1 zatrzymanie

1 zatrzymanie

1
4 (w charakterze świadka)

Prawicowa blogerka oskarżyła internautę o podszywanie się pod
jej tożsamość

1

24 kwietnia 2017 r., Łódź - Stary Cmentarz, próba zablokowania
ekshumacji ciała Joanny Agackiej-Indeckiej

6 (w charakterze świadka)

1
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Wydarzenie

PROTESTY W OBRONIE
PRAW KOBIET

Przepis prawa

Opis

Przestępstwa przeciwko
działalności instytucji
państwowych oraz samorządu
terytorialnego:
art. 226 § 1
Przestępstwa przeciwko
bezpieczeństwu
powszechnemu:
art. 165 § 1 pkt 1
Przestępstwa przeciwko
porządkowi publicznemu:
art. 255 § 1

październik 2020 r., Warszawa – 23 października 2020 r.
Trybunał Konstyprotesty, demonstracje zorganizowane przez
Ogólnopolski Strajk Kobiet, liczne przemarsze, blokady ruchu itp.
Szef Prokuratury Krajowej Bogdan Święczkowski 27 października
2020 r. rozesłał pisma do prokuratur z poleceniem ścigania
organizatorów „nielegalnych zgromadzeń” za sprowadzanie
niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia.

Przestępstwa przeciwko
porządkowi publicznemu:
art. 254 § 1
Przestępstwa przeciwko
działalności instytucji
państwowych oraz samorządu
terytorialnego:
art. 222 § 1

23 października 2020 r., Warszawa, ul. Mickiewicza –
spontaniczna demonstracja po ogłoszeniu opinii przez Trybunał
Konstytucyjny pani Przyłębskiej w sprawie dopuszczalności
aborcji ze względu na przesłankę embriopatologiczną zakończona
blokadą policyjną przy domu Jarosława Kaczyńskiego,
zatrzymanie dwóch osób w związku z „czynnym udziałem w
zbiegowisku”, w tym jednej podejrzanej o naruszenie
nietykalności funkcjonariusza policji

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

20 stycznia 2021 r., Warszawa – manifestacja Strajku Kobiet, na
Rondzie Dmowskiego został zatrzymany jeden z demonstrantów,
został oskarżony o naruszenie nietykalności cielesnej
funkcjonariusza policji, „rzucał kulami śnieżnym w kordon
Policji”.
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Przesłuchania
Dochodzenia

1
[PO I Ds. 276.2020]

2
2 zatrzymania

1
1 zatrzymanie
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Wydarzenie

PROTESTY W OBRONIE
PRAW KOBIET cd.

Przepis prawa

Opis

Przestępstwa przeciwko
wolności:
art. 193
Przestępstwa przeciwko
mieniu:
art. 288
Przestępstwa przeciwko
działalności instytucji
państwowych oraz samorządu
terytorialnego:
art. 222 § 1
Przestępstwa przeciwko
działalności instytucji
państwowych oraz samorządu
terytorialnego:
art. 223

28 stycznia 2021 r., Warszawa – troje aktywistów Strajku Kobiet
przedostało się na teren przed budynkiem Trybunału
Konstytucyjnego. Na drzwiach budynku przybito plakat z napisem
„Wczoraj Argentyna, jutro Polska”. Interweniujący funkcjonariusz
został ochlapany czerwoną farbą.

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

20 stycznia 2021 r., Warszawa – manifestacja Strajku Kobiet, na
Rondzie Dmowskiego został zatrzymany jeden z demonstrantów,
został oskarżony o naruszenie nietykalności cielesnej
funkcjonariusza policji, „rzucał kulami śnieżnym w kordon
Policji”.

29 stycznia 2021 r., Warszawa – wg śledczych aktywista Strajku
Kobiet zjechał busem na chodnik, najeżdżając na dwóch
interweniujących funkcjonariuszy policji.
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Przesłuchania
Dochodzenia

1
1 zatrzymanie

1
1 zatrzymanie

1

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, prokurator Agnieszka
Bortkiewicz
liczba oskarżonych - 1

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

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.
prokurator Michał Gołda
liczba oskarżonych - 1

22 lipca 2019 r. - V K 387/18
SSR Adam Grzejszczak
liczba oskarżonych – 1
warunkowe umorzenie na rok
próby

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

28 marca 2018 r. - Prokuratura
Rejonowa Warszawa Śródmieście
– Północ, prokurator Agnieszka
Bortkiewicz
liczba oskarżonych - 1

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

3 marca 2020 r. - [brak danych]
SSO Urszula Myśliwska
liczba oskarżonych – 1
prawomocne umorzenie

-

PROTESTY PRZECIWKO SKRAJNEJ PRAWICY
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
29 kwietnia 2017 r., Warszawa, znieważenie policjanta podczas interwencji
(blokada marszu ONR)

[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,
prokurator Edyta Łukiewicz
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, prokurator Martyna
Pieszczek
liczba oskarżonych - 1

3 lipca 2019 r. - V K 498/18
SSR Marek Krzysztofiuk
liczba oskarżonych – 1
winny, 2 miesiące ograniczenia
wolności, nienadzorowane prace
społeczne

31 stycznia 2020 r.-IX Ka 1051/19
SSO Piotr Kluz
liczba oskarżonych – 1
uniewinnienie prawomocne

-
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Przepis prawa
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

Akty oskarżenia

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

[brak danych]

art. 233 § 1 kk
art. 234 kk
6 maja 2018 r., Katowice, kontrdemonstracja przeciwko Marszowi
Powstańców Śląskich. Podczas usuwania blokady funkcjonariusz policji
złamał rękę jednej z protestujących. Sprawa o fałszywe oskarżenie
funkcjonariusza policji jest konsekwencją złożenia przez poszkodowaną
zawiadomienia o możliwości nadużycia przez niego uprawnień.

31 stycznia 2019 r. - Prokuratura
Rejonowa Katowice-Południe,
prokurator Witold Cysewski
liczba oskarżonych - 1

7 lutego 2020 r. - III K 67/19
SSR Ewa Langer
liczba oskarżonych – 1
uniewinnienie

art. 222 § 1 kk
naruszenie nietykalności funkcjonariusza policji
15 sierpnia 2018 r., Warszawa, kontrdemonstracja przeciwko marszowi
Młodzieży Wszechpolskiej

Prokuratura Rejonowa Warszawa
Śródmieście - Północ
liczba oskarżonych - 1

V K 847/18 – w toku
liczba oskarżonych - 1

art. 222 § 1 kk
naruszenie nietykalności funkcjonariusza policji
1 maja 2019 r., Warszawa, kontrmanifestacja towarzysząca marszowi
skrajnie prawicowej partii Konfederacja

19 czerwca 2019 r. - Prokuratura
Rejonowa Warszawa Śródmieście
– Północ, prokurator Michał
Marcinkowski
liczba oskarżonych - 1
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17 lipca 2019 r. - X K 470/19
SSR Natalia Maszkiewicz
liczba oskarżonych – 1
wyrok nakazowy wydany zaocznie 8 miesięcy ograniczenia wolności,
nieodpłatna, nadzorowana praca na
cele społeczne, koszty sądowe
18 stycznia 2021 r. - V K 639/19
SSR Magdalena Zając-Prawica
liczba oskarżonych – 1
6 miesięcy ograniczenia wolności,
nieodpłatna, nadzorowana praca na
cele społeczne, koszty sądowe

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

[brak danych]

[brak danych]

19 czerwca 2020 r. - [brak sygn.]
SSO Jacek Krawczyk
liczba oskarżonych – 1
uniewinnienie prawomocne

-

9 kwietnia 2021 r. - X Ka 211/21
SSO Krzysztof Chmielewski
liczba oskarżonych – 1
uniewinnienie prawomocne

-

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

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

[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
liczba oskarżonych - 2
uniewinnienie prawomocne

-

[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
iczba oskarżonych - 4
uniewinnienie prawomocne

-

-

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

-

Tryb przyspieszony na wniosek
policji
27 kwietnia 2021 r. - II K 308/21
SSR Justyna Koska-Janusz
liczba oskarżonych – 1
uniewinnienie

17 czerwca 2021 r. - [bd]
SSO Anna Bator-Ciesielska
liczba oskarżonych – 1
oddalenie apelacji
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”

21 kwietnia 2021 r., Warszawa - symboliczna blokada budynku Sądu
Najwyższego. Tego dnia były prokurator Adam Roch, zasiadający w
nielegalnej Izbie Dyscyplinarnej SN, miał rozpatrzeć wniosek prokuratury o
zatrzymanie sędziego Igora Tulei. Oskarżona brała udział w pokojowej
pikiecie, trzymała baner o treści „TU SĄ GRANICE PRZYZWOITOŚCI”.
Funkcjonariusze policji bez uzasadnienia próbowali wylegitymować
oskarżoną. Wobec odmowy, użyli wobec niej siły, a następnie zatrzymali.
art. 226 § 1 kk
znieważyła funkcjonariusza policji słowami „Zabierz durniu te łapy”
art. 222 § 1 kk
kopała, szczypała, odpychała i szarpała, czym naruszyła nietykalność
funkcjonariusza
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Przepis prawa
21 kwietnia 2021 r., Warszawa - symboliczna blokada budynku Sądu
Najwyższego. Tego dnia były prokurator Adam Roch, zasiadający w
nielegalnej Izbie Dyscyplinarnej SN, miał rozpatrzeć wniosek prokuratury o
zatrzymanie sędziego Igora Tulei. Mężczyzna w ciemnej kurtce, bez żadnych
emblematów wypchnął uczestnika pikiety na ulicę, na której odbywał się
ruch samochodów. Ten spontanicznie zareagował słowami „dlaczego mnie
wypychasz na ulicę, głąbie”, a następnie został zatrzymany.
art. 226 § 1 kk
znieważył funkcjonariusza policji słowem „głąb”

Akty oskarżenia

I instancja

II instancja

Tryb przyspieszony na wniosek
policji
27 kwietnia 2021 r. - II K 309/21
SSR Justyna Dałkowska
liczba oskarżonych – 1
oddalenie wniosku – rozprawa w
trybie normalnym

-

INNE AKCJE PROTESTACYJNE
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,
prokurator Justyna DomagałaSzlago
liczba oskarżonych - 1

Sąd Rejonowy w Radomiu
26 lutego 2021 r. - II K 2015/18
SSR Wioletta Łepecka
liczba oskarżonych – 1
uniewinnienie

art. 222 § 1 kk
21 marca 2018 r., Warszawa, podczas demonstracji studentów pod siedzibą
Kurii przy ul. Miodowej oskarżony rzucił śnieżką, która uderzyła w czapkę
funkcjonariusza policji

22 czerwca 2018 r. - Prokuratura
Rejonowa Warszawa Śródmieście
– Północ, asesor Daniel
Więckowski
liczba oskarżonych - 1

X K 478/18 – w toku
SSR Natalia Maszkiewicz
liczba oskarżonych - 1

PR 4 Ds. 296.2020.
1 czerwca 2020 r.
Prokuratura Rejonowa Warszawa
Śródmieście – Północ, prokurator
Agnieszka Bortkiewicz
liczba oskarżonych - 1

Sąd Rejonowy dla WarszawyŚródmieścia
5 lipca 2021 r. - II K 599/20
SSR Małgorzata Drewin
liczba oskarżonych – 1
uniewinnienie

art. 261 kk
10 lutego, 10 marca, 10 kwietnia 2020 r., Warszawa, pl. Piłsudskiego –
Oskarżony składał wieniec z napisem „PAMIĘCI 95 OFIAR LECHA
KACZYŃSKIEGO, KTÓRY IGNORUJĄC WSZELKIE PROCEDURY
NAKAZAŁ PILOTOM LĄDOWAĆ W SMOLEŃSKU W SKRAJNIE
TRUDNYCH WARUNKACH. SPOCZYWAJCIE W POKOJU. NARÓD
POLSKI. STOP KREOWANIU FAŁSZYWYCH BOHATERÓW!” czym
„znieważył” Pomnik Ofiar katastrofy w Smoleńsku.
art. 261 kk
10 maja, 10 czerwca, 10 lipca 2020 r., Warszawa, pl. Piłsudskiego –
Oskarżony składał wieniec z napisem „PAMIĘCI 95 OFIAR LECHA
KACZYŃSKIEGO, KTÓRY IGNORUJĄC WSZELKIE PROCEDURY
NAKAZAŁ PILOTOM LĄDOWAĆ W SMOLEŃSKU W SKRAJNIE
TRUDNYCH WARUNKACH. SPOCZYWAJCIE W POKOJU. NARÓD
POLSKI. STOP KREOWANIU FAŁSZYWYCH BOHATERÓW!” czym
„znieważył” Pomnik Ofiar katastrofy w Smoleńsku.

PR 4 Ds. 674.2020.
Prokuratura Rejonowa Warszawa
Śródmieście – Północ, asesor
Marcin Przestrzalski
liczba oskarżonych - 1
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X K 825/20 – w toku
liczba oskarżonych - 1

Sąd Okręgowy w Radomiu
11 października 2021 r. - V Ka
516/21
SSO Anna Szymczak
liczba oskarżonych – 1
uniewinnienie prawomocne

Sąd Okręgowy w Warszawie
8 grudnia 2021 r. - sygn. [bd]
SSO Anna Szymacha-Zwolińska
liczba oskarżonych – 1
uniewinnienie prawomocne

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

KODEKS KARNY – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa
art. 226 § 1 kk
1 marca 2020 r., Warszawa, wizyta arcybiskupa Jędraszewskiego w Kurii
Biskupiej Warszawsko-Praskiej, pikieta przeciwko nienawistnym
wypowiedziom arcybiskupa. Relacja: „stanęliśmy (…) z transparentami,
wzdłuż chodnika, przy kościele. Pojawiła się policja, radiowóz postawiła w
poprzek jezdni, blokując ruch, a nas próbowała oskarżyć o art. 90, czyli
właśnie tamowanie ruchu. Było to dla mnie wprost kretyńskie, gdyż to Polska
Policja ruch tamowała, więc i nazwałem sprawę po imieniu. Dowódca
oddziałów prewencji OPP Warszawa, kom. Przemysław Idec, wziął to do
siebie i wciągnął do radiowozu ze swoimi kolegami. Usłyszałem ultimatum albo go "przeproszę przy kolegach", albo dostaję zarzut znieważenia. Tak
więc otrzymałem zarzut znieważenia, kajdanki na ręce i reszta dnia w celi.”

Akty oskarżenia

I instancja

-

20 sierpnia 2020 r. - IV K 534/20
SSR Danuta Kania
wyrok nakazowy wydany zaocznie 6 miesięcy ograniczenia wolności,
nieodpłatna, nadzorowana praca na
cele społeczne
liczba oskarżonych – 1

art. 288 § 1 kk,
21 lutego 2019 r., Gdańsk, „działając publicznie z oczywiście błahego
powodu wspólnie i w porozumieniu znieważyli pomnik Ks. Prałata Henryka
Jankowskiego poprzez jego przewrócenie na ziemię po uprzednim oderwaniu
pomnika i postumentu z podestu jak i nałożenie bielizny dziecięcej, bucików
dziecięcych i stroju ministranta, doprowadzając do jego uszkodzenia w
postaci mocowań łączących pomnik z postumentem i podestem o wartości
szkody 25 tysięcy złotych brutto (...), czym działali na szkodę Społecznego
Komitetu Budowy Pomnika Ks. Prałata Henryka Jankowskiego, okazując
przez to rażące lekceważenie dla porządku prawnego”

PR 3 Ds 46/19
Prokuratura Rejonowa GdańskŚródmieście
Prokurator [bd]
liczba oskarżonych - 3

28 września 2021 r. - II K 1319/19
SSR Małgorzata Uszacka
liczba oskarżonych – 3
winni, odstąpienie od ukarania

art. 196 kk
26/27 kwietnia 2019 r., Płock – Elżbieta Podleśna, Joanna i Anna w okolicy
parafii św. Maksymiliana Kolbego przykleiły naklejki z wizerunkiem Matki
Boskiej z tęczową aureolą. Była to reakcja na wielkanocną instalację Grobu
Pańskiego z homofobicznym przekazem umieszczoną w kościele św.
Dominika w Płocku. Kobiety zostały oskarżone o obrazę uczuć religijnych.
Oskarżycielem posiłkowym jest Kaja Godek.

Sygn. PR [bd]
1 lipca 2020 r.
Prokuratura Rejonowa w Płocku
prokurator Małgorzata
Orkwiszewska
liczba oskarżonych - 3

Sąd Rejonowy w Płocku
2 marca 2021 r. - II K 296/20
SSR Agnieszka Warchoł
liczba oskarżonych – 3
uniewinnienie
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II instancja

Sąd Okręgowy w Płocku
12 stycznia 2022 r. - Sygn. [bd]
SSO Jan Swaczyna
liczba oskarżonych – 3
uniewinnienie prawomocne

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

KODEKS KARNY – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa
art. 226 kk, art. 224 kk
9 listopada 2020 r., Warszawa, Aleja Szucha. Demonstracja pod MEN.
Osoby biorące udział w proteście domagały się ustąpienia pana Czarnka z
zajmowanego stanowiska, zaprzestania niszczenia polskiej edukacji oraz
indoktrynacji dzieci i młodzieży, a postulat protestujących brzmiał: „Czarnek,
idź do diabła!” Jedna z protestujących stanęła w obronie osoby postronnej
zatrzymanej przez funkcjonariuszy, co spowodowało nieproporcjonalną
reakcję policji, a w konsekwencji zatrzymanie protestującej i postawienia jej
zarzutu „znieważenia funkcjonariusza, stosowanie wobec niego przemocy
fizycznej i używanie gróźb karalnych w celu zmuszenia do zaniechania
czynności służbowych” a w związku z tym, że „działała publicznie, bez
powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego” potraktowano
zachowanie podejrzanej jako czyn chuligański.

Akty oskarżenia

I instancja

[brak danych]

Sad Rejonowy dla WarszawyŚródmieścia
II K 293/21 – w toku
SSR Krzysztof Ptasiewicz
liczba oskarżonych – 1

art. 226 § 1 kk, art. 222 § 1 kk
31 grudnia 2020 r., Warszawa, rondo de Gaulla – pikieta Obywateli RP w
reakcji na ogłoszenie, następnie odwołanie godziny policyjnej w noc
sylwestrową. Pikieta pod hasłem „Obywatelskie zatrzymanie godziny
policyjnej” miała trwać godzinę. Rozpoczęła się pół godziny przed
planowanym zakazem. Ponieważ policja otoczyła i nie pozwoliła bez
wylegitymowania opuścić miejsce zgromadzenia, skończyła po ponad 6
godzinach, już 2021 r., po tym jak policja odstąpiła od czynności.
„znieważył funkcjonariusza”
„naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza”

[brak danych]

Sad Rejonowy dla WarszawyŚródmieścia
15 lipca 2022 r. - II K 179/21
SSR Justyna Koska-Janusz
liczba oskarżonych – 1
uniewinnienie

art. 226 § 1 kk
10 października 2021 r., Warszawa – po proeuropejskiej demonstracji na pl.
Zamkowym część osób usiłowała przejść przez miasto w kierunku ul.
Nowogrodzkiej. Na ul. Towarowej policja zatrzymała demonstranta w
związku z blokowaniem drogi publicznej oraz odmową okazania dokumentu
tożsamości
„znieważył słowami powszechnie uważanymi za obelżywe funkcjonariuszy
policji podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków
służbowych”

PR 4 Ds 829.2021
20 listopada 2021 r.
Prokuratura Rejonowa WarszawaWola, prokurator Jacek Szwandrok
liczba oskarżonych - 1

Sad Rejonowy dla Warszawy-Woli
IV K 1463/21 - w toku
liczba oskarżonych - 1

PR 3 Ds. 971.2020.VI
28 grudnia 2020 r.
Prokuratura Rejonowa WarszawaŚródmieście Północ, prokurator
Wojciech Janiak
liczba oskarżonych - 2

V K 42/21 - w toku
liczba oskarżonych - 2

AKCJE SOLIDARNOŚCIOWE
art. 261 kk
2 czerwca 2020 r., Warszawa – na pomniku Tadeusza Kościuszki
namalowano napis „Black Lives Matter”
Wydarzenie było reakcją na wydarzenia 25 maja 2020 r. w Minneapolis.
George Floyd podczas zatrzymania został uduszony przez policjanta. Fale
protestów przetoczyły się przez wiele krajów.
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II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

KODEKS KARNY – SPRAWY SĄDOWE cd

Przepis prawa
art. 196 kk
5 sierpnia 2020 r., Warszawa – akcja solidarnościowa Magdaleny PeculKudelskiej, która wywiesiła tęczową flagę na cokole figury Chrystusa przy
kościele św. Krzyża. Tydzień wcześniej to samo zrobiły trzy queerowe
aktywistki. Na zlecenie prokuratury, bardzo szybko zostały odnalezione i
zatrzymane przez policję.

Akty oskarżenia

I instancja

II instancja

Ponowne rozpatrzenie
w sądzie I instancji

PR 4 Ds. 1082.2020
26 stycznia 2021 r.
Prokuratura Rejonowa WarszawaŚródmieście Północ, prokurator
[bd]
liczba oskarżonych - 1

PROTESTY W OBRONIE NIEZALEŻNOŚCI MEDIÓW
art. 212 § 2 kk
Warszawa, Paweł Kasprzak w wypowiedzi medialnej wskazał TVP jako
współwinną śmierci Pawła Adamowicza
art. 193 kk
Warszawa, pl. Powstańców Warszawy – po śmierci Pawła Adamowicza
rozpoczęły się protesty przeciwko działaniom publicznego nadawcy,
demonstranci oskarżali TVP o to, że swymi propagandowymi i agresywnymi
materiałami przyczyniła się do zamordowania Prezydenta Gdańska. Dwie
osoby protestowały w holu głównym budynku Telewizji Polskiej.

Prywatny akt oskarżenia - TVP

29 sierpnia 2019 r. - II K 59/19
SSR [brak danych]
liczba oskarżonych – 1
umorzenie

21 listopada 2019 r. - IX Kz
1114/19
SSO Danuta Grunwald
liczba oskarżonych – 1
umorzenie prawomocne

-

PR 2 Ds. 498.2019.VI
Prokuratura Rejonowa WarszawaŚródmieście Północ, prokurator
Michał Marcinkowski
liczba oskarżonych - 2

19 lutego 2021 r. - II K 565/19
SSR Małgorzata Drewin
liczba oskarżonych – 2
uniewinnienie

25 czerwca 2021 r. - [bd]
SSO Piotr Kluz
liczba oskarżonych – 2
uniewinnienie prawomocne

-

PR 4 Ds.163.2021
8 czerwca 2021 r.
Prokuratura Rejonowa WarszawaŚródmieście, prokurator Agnieszka
Hałasa
liczba oskarżonych - 1

V K 579/21 – w toku

PROTESTY W OBRONIE PRAW KOBIET

art. 222 § 1 kk
20 stycznia 2021 r., Warszawa – manifestacja Strajku Kobiet, na Rondzie
Dmowskiego został zatrzymany jeden z demonstrantów, został oskarżony o
naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza policji, „napierał ciałem
na pokrzywdzonego”, „napierał na kordon”.

II K 324/21 – w toku
SSR Krzysztof Ptasiewicz
liczba oskarżonych - 1

[brak danych]
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III. PRAWO ADMINISTRACYJNE
Tabela 5. Decyzje administracyjne z natychmiastową wykonalnością wydawane przez Państwowych Powiatowych
Inspektorów Sanitarnych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 w związku z wprowadzeniem
stanu epidemii
Wydarzenie - opis

Przebieg postępowania

6 maja 2020 r., Warszawa - pikieta Obywateli RP pod Sejmem RP pod
hasłem: „Jeżeli nie można demonstrować, nie można robić wyborów.”
"6 maja 2020 brałam udział w niewielkiej demonstracji pod sejmem
protestując przeciwko pseudo wyborom korespondencyjnym. Trzymałam
wraz z kilkoma osobami baner, zachowując odległość i mając maseczkę żeby
dbać o zdrowie swoje i innych. W pewnym momencie otoczyło nas
przynajmniej 20tu policjantów, którzy stwarzając dla nas zagrożenie
ustawili się wszyscy wokół nas na wąskim chodniku. Gdy policjant nakazał
mi wylegitymowanie się powiedziałam, że chcę dalej zachowywać odstęp, a
w tym momencie w odległości 20cm otaczało mnie około 5ciu policjantów.
Wyśmiali mnie, po czym nałożyli na mnie jedną z wyższych kar - 10000zł.
(...) Co ciekawe, w tej samej sprawie toczyły się 2 postępowania - w sądzie
karnym i w sądzie administracyjnym. Sąd karny umorzył wszelkie zarzuty
wobec mnie, jednak SANEPID podtrzymał swoją decyzję.”

15 maja 2020 r. - Inspektor Powiatowy m. st. Warszawy Jadwiga Mędelewska
wydała decyzję o ukaraniu Ewy
28 lipca 2020 r. - po odwołaniu złożonym przez pełnomocnika oraz Rzecznika
Praw Obywatelskich, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Krzysztof Skórczewski utrzymał decyzję w mocy.
27 stycznia 2021 r. - WSA, sędziowie Włodzimierz Kowalski, Tomasz
Stawecki i Wojciech Sawczuk stwierdzili nieważność decyzji sanepidu,
umorzyli postępowanie i zasądzili od Mazowieckiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na rzecz Ewy 2 200 pln zwrotu
kosztów postępowania
16 marca 2021 r. - mimo decyzji sądu zajęcie wierzytelności z konta
bankowego i oszczędnościowego (kara, koszty egzekucji i odsetki).
Wsparcia udzieliła Fundacja Instytut Społeczeństwa Otwartego.
15 maja 2020 r. - Inspektor Powiatowy m. st. Warszawy Jadwiga Mędelewska
wydała decyzję o ukaraniu Natalii.
31 maja 2021 r. - zajęcie wierzytelności z konta bankowego i
oszczędnościowego (kara, koszty egzekucji i odsetki). Wsparcia udzieliła
Fundacja Instytut Społeczeństwa Otwartego.

9 maja 2020 r., Rzeszów – „zakaz organizowania zgromadzeń” „Wydarzenie odbyło się pod hasłem »Czas na państwo obywateli«.
Organizowaliśmy to my, czyli podkarpaccy Obywatele RP, udział
wzięli także Rebelianty Podkarpackie oraz KOD. Nie było nas wielu, w
sumie 13 osób. Zawiesiliśmy duży transparent z napisem "Konstytucja",
drugi, również spory, z logiem ORP. Bardzo uważaliśmy, by utrzymywać
odpowiedni odstęp (...), wszyscy mieliśmy maseczki.”

13 maja 2020 r. - wszczęcie postępowania wobec Darka
28 maja 2020 r. - do sprawy dołączył RPO
8 czerwca 2020 r. - Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Rzeszowie, po wzięciu pod uwagę wyjaśnień uczestnika pikiety 8 czerwca
2020 r. odstąpił od ukarania.
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Wysokość kary

egzekucja kary
11 254 pln

egzekucja kary
11 969,56 pln

Pouczenie,
odstąpienie od
ukarania

PRAWO ADMINISTRACYJEN – KARY Z NATYCHMIASTOWĄ WYKONALNOŚCIĄ cd

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).”

10 maja 2020 r., Warszawa – „nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania
się w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie” - fotografka towarzysząca
Lotnej Brygadzie Opozycji: „Szliśmy od Tokarzewskiego w 6 osób, w luźnej
grupie, ja jak zwykle kicałam kilka metrów z przodu, bo im fotki w marszu
robiłam”

10 maja 2020 r., Warszawa – „nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania
się w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie” - przypadkowy obserwator
zgromadzenia, zorganizowanego przez Obywateli RP na pl. Piłsudskiego w
Warszawie.

13 maja 2020 r., Warszawa – „nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania
się w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie” - pikieta pod Sądem
Najwyższym, w związku z wyborami Pierwszego Prezesa SN „...zostałam
wylegitymowana przed gmachem SN. Byłam w towarzystwie tylko jednej
koleżanki. Policjant zaproponował mandat w wys. 500 zł. Odmówiłam
przyjęcia. Dziś policjant dostarczył mi decyzję sanepidu...”

Przebieg postępowania
15 maja 2020 r. - Inspektor Powiatowy w Legionowie Sylwia Patejuk wydała
decyzję o ukaraniu Stanisławy
3 sierpnia 2020 r. - po odwołaniu złożonym przez pełnomocnika Mazowiecki
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Krzysztof Skórczewski utrzymał
decyzję w mocy.
13 października 2020 r. - zajęcie wierzytelności z konta bankowego i
oszczędnościowego (kara, koszty egzekucji i odsetki)
12 marca 2021 r. - nieprawomocne postanowienie Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego stwierdzające nieważność decyzji sanepidu i umorzenie
postępowania
14 maja 2020 r. - Inspektor Powiatowy m. st. Warszawy Jadwiga Mędelewska
wydała decyzję o ukaraniu Arka
8 czerwca 2020 r. - odwołanie od decyzji
15 czerwca 2020 r. - Inspektor Powiatowy m. st. Warszawy Jadwiga
Mędelewska umorzyła postępowanie.
14 maja 2020 r. - Inspektor Powiatowy m. st. Warszawy Jadwiga Mędelewska
wydała decyzję o ukaraniu Katarzyny
29 lipca 2020 r. - po odwołaniu złożonym przez pełnomocnika oraz Rzecznika
Praw Obywatelskich, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Krzysztof Skórczewski utrzymał decyzję w mocy.
12 maja 2020 r. - Inspektor Powiatowy m. st. Warszawy Jadwiga Mędelewska
wydała decyzję o ukaraniu Grzegorza
29 lipca 2020 r. - po odwołaniu złożonym przez pełnomocnika, Mazowiecki
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Krzysztof Skórczewski utrzymał
decyzję w mocy.
19 sierpnia 2020 r. - złożono skargę na decyzję MPWIS do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego
23 września 2020 r. - zajęcie wierzytelności z konta bankowego i
oszczędnościowego (kara, koszty egzekucji i odsetki)
14 maja 2020 r. - Inspektor Powiatowy m. st. Warszawy Jadwiga Mędelewska
wydała decyzję o ukaraniu Ewy.
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Wysokość kary

egzekucja kary
5474.11 pln

umorzenie
12 500 pln

10 000 pln

egzekucja kary
10 885.59 pln

10 000 pln

PRAWO ADMINISTRACYJEN – KARY Z NATYCHMIASTOWĄ WYKONALNOŚCIĄ cd

Wydarzenie - opis
23 maja 2020 r., Warszawa – „brak obowiązkowego zakrycia ust i nosa” uczestnik Strajku Przedsiębiorców twierdzi, że funkcjonariusz policji w
swojej notatce poświadczył nieprawdę, gdyż „przez cały protest posiadałem
maseczkę i jej używałem”
3 grudnia 2020 r., Sztum – „naruszenie zakazu organizowania
zgromadzeń” - „W dzień spontanicznego protestu zostałam poproszona o
zrobienie kilku zdjęć grupie osób, która będzie manifestowała w Sztumie.
Przyjechałam w umówione miejsce i dostałam aparat. Robiłam zdjęcia
grupie ludzi z różnych miejsc przez cały czas. Patrol Policji cały czas nas
obserwował. Gdy grupa zakończyła protest podeszłam żeby oddać aparat,
pomóc spakować flagi itp..... wtedy pojawiła się obok nas policja i zaczęła
nas spisywać. Policjant zapewniał nas, że nie będą z tego wyciągać
konsekwencji oraz, że interweniują ponieważ było zgłoszenie o
zgromadzeniu.”

Przebieg postępowania

Wysokość kary

28 maja 2020 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie
wszczął postępowanie wobec Tomasza - w toku

14 grudnia 2020 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku
Elżbieta Zybko wszczęła postępowanie wobec Dagmary - w toku

14 stycznia 2021 r., Puławy – „liczba uczestników zgromadzenia
przekroczyła 5 osób” - postępowanie wobec organizatora zgromadzenia w
rocznicę śmierci Prezydenta Pawła Adamowicza

18 lutego 2021 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach
Piotr Pietura wszczął postępowanie wobec Bogdana
6 maja 2021 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach Piotr
Pietura uwzględnił wyjaśnienia Bogdana i odstąpił od ukarania

27 października 2020 r., Limanowa - „uczestniczyłam w zgromadzeniu
publicznym w Limanowej w związku z orzeczeniem Pseudo-Trybunału
Konstytucyjnego dot. realnego zakazu aborcji w Polsce, wcześniej
udostępniając informacje w internecie, i w związku z tym zostałam
posądzona o organizację tego wydarzenia. 5 sierpnia 2021r. zostałam
prawomocnie uniewinniona przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu od
zarzutu organizacji nielegalnego wydarzenia. W momencie rozpoczęcia
sprawy sądowej sanepid zawiesił postępowanie w sprawie przeciwko mnie i
po wyroku prawomocnie mnie uniewinniając odwiesił postępowanie i
nałożył na mnie kare 10 tysięcy złotych.
W trakcie zgromadzenia, którego spontanicznie tłum wybrał mnie na
przewodniczącą były przestrzegane normy sanitarne w związku z pandemią
COVID-19, tj. były zachowane odstępy w miarę możliwości i uczestnicy
mieli założone maseczki na usta i nos.”

3 listopada 2020 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej
Aneta Jagaczewska wszczęła postępowanie wobec Małgorzaty
26 lutego 2021 r. – zawieszenie postępowania administracyjnego ze względu na
prowadzone postępowanie karne (zakończone 5 sierpnia 2021 r. prawomocnym
uniewinnieniem)
3 września 2021 r. - podjęcie z urzędu postępowania administracyjnego
5 października 2021 r. - wezwanie do złożenia wyjaśnień
15 października 2021 r. - Małgorzata przesłała informację o prawomocnym
uniewinnieniu
3 listopada 2021 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej
Aneta Jagaczewska wydała decyzję o nałożeniu kary administracyjnej.
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Pouczenie,
odstąpienie od
ukarania

10 000 pln

IV. PRAWO PRASOWE
Tabela 6. Postępowania prowadzone na podstawie Prawa Prasowego – przesłuchania, akty oskarżenia
Wydarzenie
KONTRMIESIĘCZNICE
PROTESTY POD
SEJMEM RP

Przepis prawa

Opis

Postępowania

art. 43

Jeden z manifestujących został oskarżony przez prawicową
dziennikarkę o uniemożliwienie wykonywania pracy
dziennikarza

1

art. 44 ust. 1

Utrudnianie pracy dziennikarzom TVP podczas protestów pod
Sejmem RP 16 grudnia 2016 r.

7

V. PRAWO ŁOWIECKIE
Tabela 7. Postępowania prowadzone na podstawie Prawa Łowieckiego - przesłuchania
Wydarzenie
PROTESTY RUCHÓW
EKOLOGICZNYCH

Przepis prawa
art. 51 ust. 1 pkt 8

Opis
Dziennikarka towarzyszyła osobom blokującym polowanie.

Przesłuchania (policja)
1

VI. USTAWA O OCHRONIE ZDROWIA ZWIERZĄT ORAZ ZWALCZANIU CHORÓB ZAKAŹNYCH
ZWIERZĄT
Tabela 8. Postępowania prowadzone na podstawie Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt – przesłuchania
Wydarzenie
PROTESTY RUCHÓW
EKOLOGICZNYCH

Przepis prawa
art. 78 ust. 5

Opis

Przesłuchania

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

1
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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. 49
Okazywanie lekceważenia Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej, jej organom i symbolom narodowym symbolom narodowym
§ 1. Kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje lekceważenie Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom,
podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.
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
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– podlega karze grzywny.
§ 4. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
Art. 54
Naruszenie przepisów o porządkowych
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.
Art. 65a. [Niestosowanie się do poleceń funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej]
Kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, uniemożliwia lub istotnie
utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
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.
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Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji:
Art. 86
§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze
grzywny.
§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo
grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.
Art. 88
Prowadzenie pojazdu bez wymaganych świateł lub pozostawienie pojazdu bez wymaganego oświetlenia
Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd bez wymaganych przepisami świateł lub pozostawia pojazd bez wymaganego przepisami
oświetlenia, podlega karze grzywny.
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.
Wykroczenia przeciwko osobie:
Art. 107
Złośliwe wprowadzanie w błąd lub złośliwe niepokojenie innej osoby
Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.
Przestępstwa przeciwko zdrowiu:
Art. 116
Nieprzestrzeganie nakazów i zakazów przez chorego lub nosiciela choroby zakaźnej lub osoby sprawującej nad nimi pieczę:
§ 1. Kto, wiedząc o tym, że:
1) jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzany o tę chorobę,
2) styka się z chorym na chorobę określoną w pkt 1 lub z podejrzanym o to, że jest chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną,
3) jest nosicielem choroby określonej w pkt 1 lub podejrzanym o nosicielstwo
– nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub w przepisach o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo nie przestrzega decyzji wydanych na podstawie tych przepisów przez organy inspekcji sanitarnej, podlega karze grzywny albo karze nagany.
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§ 1a. Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, nie dopełnia obowiązku spowodowania, aby osoba ta zastosowała się do określonych w § 1 i 1a
zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków albo decyzji.
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.
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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 bezpieczeństwu powszechnemu:
Art. 165.
§ 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach:
1) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej,
2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie
odpowiadające obowiązującym warunkom jakości,
3) powodując uszkodzenie lub unieruchomienie urządzenia użyteczności publicznej, w szczególności urządzenia dostarczającego wodę, światło, ciepło, gaz, energię albo urządzenia
zabezpieczającego przed nastąpieniem niebezpieczeństwa powszechnego lub służącego do jego uchylenia,
4) zakłócając, uniemożliwiając lub w inny sposób wpływając na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych,
5) działając w inny sposób w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Przestępstwa przeciwko wolności:
Art. 190a
§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.
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.

129

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.
Art. 196
Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
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. 223
Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną
§ 1. Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego,
dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
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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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 wymiarowi sprawiedliwości:
Art. 233
Fałszywe zeznania
§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub
odebrał od niego przyrzeczenie.
§ 3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania.
§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:
1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.
§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem
odpowiedzialności karnej.
Art. 234
Fałszywe oskarżenie
Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie
dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu:
Art. 254 Czynny udział w zbiegowisku
§ 1. Kto bierze czynny udział w zbiegowisku wiedząc, że jego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli następstwem gwałtownego zamachu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, uczestnik zbiegowiska określony w § 1, podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.
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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.

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.
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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,
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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