
Biskupin, dnia 15 lutego 2018 roku

Piotr Wielgucki

Biskupin 85A

59-225 Chojnów

Komendant Miejski Policji we Wroc awiu

ul. Podwale 31-33,

50-040 Wroc aw

za po rednictwem

podinsp. Mariusza Broszko

Zast pcy Komendanta Komisariatu Policji

Wroc aw Stare Miasto

ul. Trzemeska 12

53-679 Wroc aw

Znak sprawy RSoW 19269/17

ZA ALENIE

na niewniesienie wniosku o ukaranie

Na podstawie art. 56a kpow w zw. z art. 108 kpow zaskar am postanowienie z dnia 6

lutego 2018 roku o niewniesieniu wniosku do s du o ukaranie, wydane przez Zast pc

Komendanta Komisariatu Policji Wroc aw Stare Miasto podinsp. Mariusza Broszko i

domagam si  uchylenia/zmiany postanowienia oraz wniesienia wniosku do s du o ukaranie

Jerzego Owsiaka.
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Na wst pie zawa  nale y, e zarówno postanowienie, jak i tre  uzasadnienia

nie tylko nie maj  najmniejszego odzwierciedlenia w stanie faktycznym i w przepisach

prawa, ale wr cz wywracaj  obowi zuj cy porz dek prawny.

Nie sposób si  zgodzi  z ustaleniami faktycznymi poczynionymi przez podinsp.

Mariusza Broszko, a wyk adni  prawn  nale y w ca ci odrzuci , poniewa w przeciwnym

razie prawomocne postanowienie doprowadzi oby do chaosu prawnego.

Przepis kodeksu wykrocze , na który si  powo em w zawiadomieniu jest

sformu owany jasno i ma si  nijak do przedstawionej w postanowieniu wyk adni:

Art. 141. Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite og oszenie, napis lub rysunek

albo u ywa s ów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolno ci, grzywny do 1 500

otych albo karze nagany.

W wietle przywo anego przepisu mo emy mówi  wy cznie o dwóch przes ankach

koniecznych do zaistnienia wykroczenia, które podlegaj  ocenie na etapie czynno ci

wyja niaj cych:

1. Zachowanie nieprzyzwoite (og oszenie, rysunek, s owa),

2. wykroczenie musi by  pope nione w miejscu publicznym.

Wbrew „wyk adni” podinsp. Mariusza Broszko, powy szy przepis nie zawiera

adnych kontratypów (wy czenie wykroczenia) wskazanych w uzasadnieniu, co wi cej art.

141 kw w ogóle nie zawiera kontratypu. Nie maj  zatem najmniejszego znaczenia dla

przedmiotowej sprawy dywagacje czy Jerzy Owsiak bra  udzia  w imprezie komercyjnej, czy

„misyjnej”, artystycznej, literackiej, czy handlowej. Faktem bezspornym jest, e Jerzy Owsiak

 s ów nieprzyzwoitych, co wynika z materia u dowodowego, ale te  z ustale  jakie

poczyni  podinsp. Mariusz Broszko. Nie ulega wi c w tpliwo ci, e pierwsza przes anka z art.

141 kw zosta a wype niona w ca ci.

Odno nie drugiej przes anki, w najmniejszym stopniu nie mo na si  zgodzi  z

przedstawion  przez podinsp. Mariusza Broszko definicj  miejsca publicznego, która to
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definicja stawia na g owie dotychczasowe orzecznictwo i doktryn . W tym miejscu nale y

przywo  prawomocne uzasadnienie wyroku S du Okr gowego w Bia ymstoku, z dnia 7

maja 2013 roku, sygn. akt VIII Ka 309 / 13:

W doktrynie z zakresu prawa wykrocze  prezentowane s  pogl dy stwierdzaj ce, e miejscem

publicznym jest miejsce ogólnie dost pne, do którego dost p ma ka dy bez ogranicze , np.

ulica, park, plac, sklep, jak równie  miejsce wymagaj ce posiadania okre lonej karty

wst pu, (biletu zaproszenia), np. kino, stadion sportowy, tramwaj, czyli miejsce dost pne dla

bli ej nieokre lonej liczby osób (porównaj m.in. A. Marek Prawo Wykrocze (materialne i

procesowe, Warszawa 2004, M. Bojarski, Z. wida Podstawy materialnego i procesowego

prawa o wykroczenia, Wroc aw 2002, M. Mozgawa komentarz do art. 141 k.w., LEX).

Pogl d powy szy nie tylko jest ugruntowany prawnie i powszechnie stosowany w

orzecznictwie, ale nie sposób w uzasadnieniach wyroków znale  odmienne stanowisko. Za

kuriozum trzeba uzna  stwierdzenie, e sklep nie jest miejscem publicznym, a ci lej rzecz

bior c olbrzymiej powierzchni galeria handlowa, gdzie jednocze nie przebywaj  setki, o ile

nie tysi ce ludzi. Podobna „definicja” miejsca publicznego w prostej linii musia by znie

mandaty i kary za spo ywanie alkoholu we wszystkich galeriach i ksi garniach, czyli

miejscach publicznych, nie wspominaj c o zachowaniach nieobyczajnych, daleko bardziej

szkodliwych spo ecznie, jak publiczne obna anie si  i zak ócanie porz dku.

W wietle „wyk adni” miejsca publicznego przedstawionej przez podinsp. Mariusza

Broszko, ka dy obywatel móg by wej  do Empiku w Domu Handlowym „Renoma”, spo

alkohol, wykrzycze  nieprzyzwoite s owa, na ko cu si  obna  i wszystkie te czyny

pozosta by ca kowicie bezkarne, poniewa  w opinii podinsp. Mariusza Broszko nie mamy do

czynienia z miejscem publicznym, lecz „prywatnym” i „komercyjnym”, w którym w ciciel

decyduje o wszystkim, co tam si  dzieje. Logika i do wiadczenie yciowe przy tak niebywale

chybionej ocenie, a  krzycz , e co  podobnego nie mo e mie  miejsca w aktualnym

porz dku prawnym.

Jest oczywiste, e policjant ma obowi zek ukara  osob  spo ywaj  alkohol i

dokonuj  innych czynów nieobyczajnych i to w dowolnym sklepie, poniewa  o tym, czy

miejsce jest publiczne stanowi powszechny dost p i obecno  ludzi, a nie w asno  i

charakter miejsca. Równie  dla przeci tnego obywatela jest jasne, e nie mo na wej  do
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Empiku w Domu Handlowym „Renoma” napi  si  wódki i rzuca  wulgaryzmami, bo to „nie

jest miejsce publiczne”, tym trudniej uwierzy , e funkcjonariusz Policji móg  doj  do tak

oderwanych od rzeczywisto ci i prawa wniosków.

Powszechny dost p do miejsca decyduje o tym, czy jest to miejsce publiczne. Istniej

tak e takie okoliczno ci, które za miejsce publiczne uznaj  teren prywatny, o ile niepo dane

zachowania na tym terenie wkraczaj  w sfer  publiczn . Do  powiedzie , e kary za

zak ócanie ciszy nocnej s  stasowane zarówno w sytuacji, gdy obwiniony g no przeklina na

parkingu osiedlowym i we w asnym domu.

Podobnie rzecz si  ma z kwesti  komercji i wymiaru artystycznego miejsca

publicznego. Muzeum, opera, tramwaj, gdzie trzeba kupi  bilet, nie przestaj  by  miejscami

publicznymi z powodu ci le okre lonego czasu funkcjonowania oraz handlowego lub

artystycznego charakteru miejsca. Abstrahuj c od powy szego, nieprawdziwe jest tak e

ustalenie, e autorskie spotkanie Jerzego Owsiaka mia o charakter komercyjny, poniewa

wst p by  wolny i nielimitowany (bilety lub zaproszenia), a w spotkaniu bra o udzia  co

najmniej kilkadziesi t osób, w tym dzieci. Prócz tego Jerzy Owsiak nie promowa  wy cznie

swojej ksi ki, lecz szeroko odnosi  si  do spraw spo eczno-politycznych oraz swoich spraw

dowych i to w nie w tych ci le publicznych, nie artystycznych, okoliczno ciach pad y

wulgarne s owa.

Ponad wszelk  w tpliwo  Jerzy Owsiak u  s ów nieprzyzwoitych w miejscu

publicznym, którym jest ka da ogólnie dost pna placówka handlowa, a zatem wype ni

obie przes anki, konieczne do pope nienia wykroczenia z art. 141 kw. Za ca kowicie

bezpodstawne nale y uzna  rozwa ania podinsp. Mariusza Broszko na temat rzekomych

walorów artystycznych wypowiedzi i uznanie s ów Jerzego Owsiaka za cytaty.

owa „jak ci przypierdol ” pad y w konkretnym kontek cie, Jerzy Owsiak nie

odwo ywa  si  do swojej ksi ki czy wierszy Tuwima, ale do w asnej sytuacji prawnej i

szeroko komentowanej interwencji Policji w Warszawie. Rzekom  anegdot , która nie

wyst puje w adnym innym ródle, Jerzy Owsiak opowiedzia  po to, aby usprawiedliwi

swoje zachowanie i zakwestionowa  wyrok S du Rejonowego w S ubicach, uznaj cy go

winnym pope nienia wykroczenia z art. 141 kw.
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Ponadto przywo an  „anegdot ” Jerzy Owsiak insynuowa , e funkcjonariusze Policji

w Warszawie u yli s ów wulgarnych wobec zatrzymanej i w przeciwie stwie do niego, nie

ponie li adnych konsekwencji prawnych. Insynuacja ta stoi w ewidentnej sprzeczno ci z

ustaleniami Policji i niezale nych mediów. S owa „wsiadaj Kulson” skierowane przez

jednego z funkcjonariuszy do swojego kolegi, zosta y fa szywie odczytane przez wiele osób,

w tym osób publicznych, jako „siadaj kurwo”.

Dok adnie do tego zdarzenia nawi zywa  Jerzy Owsiak i powi za  gr  s ów z

domnieman  wypowiedzi  aktora odgrywaj cego rol  „Kulfona”, znanej postaci z

programów dla dzieci. Ca y ten w tek wyst pienia Jerzego Owsiaka odnosi  si  wy cznie do

bie cej sytuacji spo eczno-politycznej, czyli publicznej i nie mia  nic wspólnego z

„artyzmem” czy promocj  ksi ki.

W zwi zku z powy szym nie mo e by  mowy, e u yte wulgaryzmy s  cz ci

utworu literackiego lub chocia  cytatem z jakiej  wiarygodnej i powszechnie znanej

anegdoty. Natomiast z ca  pewno ci  Jerzy Owsiak mia wiadomo , e za podobne

zachowania zosta  ju  raz ukarany, wiedzia  te , e na sali s  dzieci i m odzie , pomimo

tego z pe  premedytacj  poprzedzi  wulgaryzmy o wiadczeniem: „a powiem to”.

Z okoliczno ci sprawy jasno wynika, e Jerzy Owsiak prowokacyjnie oprotestowa

wyrok we w asnej sprawie, co wi cej okaza  lekcewa enie dla przepisów prawa i

jednocze nie w fa szywym wietle postawi  czynno ci s bowe podj te przez policjantów,

aby usprawiedliwi  swoje konflikty z prawem.

Wyj tkowego podkre lenia wymaga fakt, e Jerzy Owsiak na imprezie

komercyjnej i artystycznej „Przystanek Woodstock” równie  u ywa  s ów

nieprzyzwoitych i w trakcie rozprawy s dowej powo ywa  si  na walor artystyczny

swojej wypowiedzi, czego S d Rejonowy w S ubicach w post powaniu sygn. akt IIW

598/17 w ogóle nie wzi  pod uwag  i uzna  obwinionego winnym pope nienia

wykroczenia z art. 141 kw.

Na koniec warto doda , e podinsp. Mariusz Broszko myli si  w jeszcze jednej

kwestii, otó  nie ma adnego znaczenia dla sprawy, czy zawiadamiaj cy by  na miejscu

zdarzenia, czy te  nie by . Wykroczenie z art. 141 kw jest cigane z urz du, a podstaw
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wniesienia wniosku o ukaranie s  wy cznie przes anki zawarte w przepisie, które w sposób

jednoznaczny zosta y wype nione.

W zwi zku z powy szym wnosz , jak na wst pie.

Piotr Wielgucki
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