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1 

 
 

teleinformatycznej  
(zagadnienia wybrane)  

Streszczenie 

w karalnych dokony-
wanych 

nianych przez or-

W 

 

 

 

1.  

wany na podstawie przeprowadzonych przez 

i 

                                       
1 O p i t e w Krakowie del. do Prokuratury 

Krajowej, ORCID ID 0000 0002 4015 5774. 
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ukierunkowane na systemy informatyczne i teleinformatyczne prze-

o i

i ckie zna-

z 

stwa stypizowane w art. 267 269b k.k.2 oraz art. 278 k.k., 279 k.k. 
i 

 
Przeprowadzone przez autora badania przeb

2010 2021 prowadzonych 
karne  Rejonowy dla Krakowa-

 Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krako-
wie, y dla Krakowa-  Re-
jonowy dla Krakowa-

ednio wyselekcjonowanymi aktami kilkuset 

i 

1 stycznia 2016 

nywania zawodu prokuratora. 

                                       
2 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1138). 
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autora, kilkusetstronicowej monografii umieszczonej w planie wydawni-
 

2.  

ws
3. 

g

W t
 

nia
i  zachowaniami do-
zwolonymi4. 

znajduje to odzwierciedlenie w opisie wyci

5 

 

stanowi

                                       
3 A. P i e t r a s, M. K a w e c k

skowej kodeksu karnego w tabelach, Wydawnictwo Difin 2017, s. 47 48. 
4 T. B o j a r s k

Warszawa 1982, s. 11. 
5 (tekst jedn. Dz. U. 

z 2022 r., poz. 1375). 
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a  
ny w Szczecinie, opis czynu przypisanego sprawcy zawiera wszystkie 

6

z 

 

7.  
Generalnie rzecz 

dowodowego8

 znamion 

lub zmienianie zapisu istotnej info

k.k.)  aj skomplikowane, wielopoziomowe procesy obli-

                                       
6 

192/16, LEX nr 2391897. 
7 

242/14, LEX nr 1527320. 
8 

192/16, LEX nr 2391897. 
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ona zmiany danych in-
formatycznych zapis

w chipie i pasku magnetycznym karty, terminalu POS lub bankomacie. 

procesy, 
 

przetwarzanie, gromadzenie i przekazywanie danych informatycznych 
ta-

kich ich 
nowego zapisu w blockchainowym protokole, tj. w ostatnim bloku cy-

nieu-
  w jeszcze innych miej-

ostkowych 
konwersji 

w perfekcyjnie ocze-

 J. K. jest oskar-

ne przetwarzanie i przekazywanie danyc



 

Consilium 
Iuridicum 1 2, 2022 
 

167 

chunkowej Bitco
J. 
w  

przes  art. 287 
 

o umorzeniu dochodzenia wydanego w sprawie prowadzonej przez 
-  w sprawie 

uzys

zgroma-

9. 
jakichkolwiek informacji o sposo-

tyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych infor-
lbo wprowadzenie nowego zapis 

zamieszczone w 

 
  po-

-Mokotowa w War-
w okresie od 9 do 25 lipca 2010 r. 

wego 

                                       
9  Akta Prokuratury Rejonowej Katowice- Ds. 
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k.k. 10 

 wbrew jego woli. W tym 

 

 w okresie od sierpnia 2012 r. do 20 

zabezpieczenie poczty e-

Z. gromadzenie i przekazywanie danych w niej zawartych, tj. o 

k.k. w zw. z art. 12 k.k. 11 

nieodpartego logicznego 

czynu zabronionego12

, to zdaniem au-
tora najlepsze standardy 

w nim 

sprawcy w procedowanej sprawie (konkretyzacja znamienia). Sprzyja 
to unifikacji 

                                       
10 -

z dnia 6 czerwca 2016 r., sygn. VIII K 654/11, LEX nr 2096681. 
11 14, 

LEX nr 1835967. 
12 

397/13, LEX nr 1428051. 
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 ani nie brzmi on 

lepiej, od swojego ustawowego odpowiednika, ani jego zastosowanie 
  

stanowi wyro  dnia 12 

k.k. 13 
z 

nieuprawnionych transakcji kartowych zamiarem kierunkowym spraw-

 

w dniu 8 kwiet-

14 
P

W -Nowej Hu-
ty w Krakowie narusz

 art. 

                                       
13  dnia  

sygn. II K 739/20, LEX nr 3102107. 
14  Rejonowy w Goleniowie z dnia 27 lutego 2018 r., sygn. II K 424/17, LEX nr 

2730262. 
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: w dniu 23 grudnia 2015 roku w Krakowie, 

o 

o 
k.k. 15 W

 w dniu 
23 

cz
 sprawca 

 

 systemie infor-
 

 

3.  

stanu faktycznego o
16. Cho-

je organ procesowy. Stanowi ona przedostatni etap stosowania prawa 

                                       
15 -

 
16 P. K. i, Znaczenie wskazania kwalifikacji prawnej czynu oraz jej zmiany 

w 
Roczniki Nauk Prawnych 2018, Tom XXVIII, nr 3, s. 113. 
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wyprowad 17. 
, w po-

, zagadnieniami:  opis 
 kwalifikacja prawna czynu - ma nieco sztuczny charak-

  

wego dla Krakowa-  dzia

18 Prokurator 
pod  cho-

a wspomnianego 

 
W przypadku nieuprawnionyc

 
z 

 i 

                                       
17 T. C h a u v i n, T. S t a n e c k i, P. W i n c z o r e

Wydawnictwo C.H. Beck 2009, s. 203.  
18 -

II  
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w zw. z : w okresie czasu od dnia 31 sierpnia 2009 r. do 

E. 

  
 S.A. w R., 

czenia kodem 

o i w zw. z 
k.k. w zw. z art. 12 k.k. 19 

awnionej 

 
 do pokojowego hotelu. 

 

 nia 2018 r., w nieustalo-

w 
T. 
koncie poprzez zlecenie operacji na kryptowalutach, w wyniku czego 

 

20 Bitcoin, 

podstawie art. 45 k.c.21 
l

                                       
19 

sygn. VI K 288/16, LEX nr 2342576. 
20 A  
21 A. o, Res extra commercium 
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erdze-

 dokumentu, o 

 

4.  

 

 
w 

 informacje dla 

22 
kowa-

 

 to 
 

23

 w okresie od 28 maja 2010 r. do 
ustalonym miejscu na terenie Rzeczypospolitej 

                                       
22 o dla Krakowa-

II K  
23 
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24 y ,  

-
25: 

 
w 

o ali oni 
 

stany faktyczne, jak w  omawianego 

 

niego nie przeznaczo-

w zw. z art. 12 k.k. 26 
z 
do skrz

 
Poszukiwanie 

padkach kwalifikacja 

 27. Zda-
nie  
                                       
24 

II Ka 188/14, LEX nr 1859693. 
25 -

z dnia 14 sierpnia 2013 r., sygn. II K 87/12, LEX nr 1903395. 
26 karny z dnia 3 sierpnia 2015 r., sygn. 

II K 84/14, LEX nr 2070430. 
27 Zob.   r., sygn. II KK 162/17, LEX 

nr 2397594. 
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28. Stwierdzenie takie nie 

 

przez system informatycz
i informacji sensu stricto  

  

uprawnienia, 

oprogramowa
nad komputerem w celu wykonania z jego wykorzystaniem zmasowa-

bach pr

29

bootnet cryptojacking (nielegalne kopanie ). Jednak 

                                       
28 W. (w:) W. 

b e l (red.), A. Z o l
tarz do art. art. 212 277d, opublikowano: LEX, teza 15. 

29 
druk sejmowy nr 458 Sejmu VI kadencji (zbi  
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o zamiar sprawcy, tzn. 

de facto 

w k. ogranicza praktycznie zakres jego 

30. Problem 
w 

 

w -

 w dni

31 Z poczy-

nej 

 

bankowym nr , takich jak dane posiadacza, saldo czy szcz
 

de facto 

                                       
30 P. S i e m k o w i c z,  

 kodeksie karnym  z 
niem aktualnych zmian nowelizacyjnych, CBKE e-Biuletyn, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/ 
Content/34363/PDF/Przestepstwa_skierowane.pdf, s. 4, data odczytu: 18 sierpnia 
2022 r. 

31 -
II  
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przepi
32

funkcjonowania demokratyczneg

33. Wynika z 

  

5.  

wniczym w ferowanych decy-

W. -

ergii terminologiczno-
34

35, 
a 

 c  stosow-
 36. Dotyczy to 

                                       
32 P. S i e m k o w i c op. cit., s. 4. 
33 sygn. K. 7/99, OTK ZU 

2000, nr 1, poz. 2. 
34 W. J a k i m o w i c

LEX. 
35 W. G r z e s z c z y k, Uzasad  

2008, nr 6, s. 43. 
36 

https://usosweb.umk.pl/ 
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krzywdzon

Gerarda Cornu), a dyskurs prawny ma charakter polifoniczny37, to jed-

a contrario, 
wyr

  
Przechod

y
niekiedy wiele do 

 
 

  
-

Krowodrzy w Kra  

has

bez jej wiedzy i zgody umowy kupna-
38 

a -  z wymienionych nazw 

 w dniu 16 grudnia 2011 roku w Krakowie bez 

                                                                                              
kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=1300-KJP-1FS, data 
odczytu: 18.08.2022. 

37 M. S o b i e s z e w s k
Lublinensia 2015, nr 4, s. 126. 

38 - ny, sygn. 
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zne przetwarzania przez system informa-

60 

 
Razi  niekiedy 

potrzebnie st
u  
Katowice- w sprawie uzyskania w dniu 27 stycz-

39 

kk . W 
procesowej, jak posta

 

rz czy postanowienia, e 
nie i y 

nos  w rozumieniu ustawy z dnia 
27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe40

w Polsce lub poza jej granicami. 
meri-

tum spr

                                       
39 Akta Prokuratury Rejonowej Katowice-

 
40 Tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 309. Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy warto-
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-Nowej Huty 
w 

 w okresie od nieustalonego dnia lipca 2013 roku do dnia 

hodu 

ww.gps.guardian.pl, tj. o prze-
41 

monitorowanie trasy 
przejazdu Renault Megane, ale taki czyn nie podlega penalizacja na 

 

6. Podsumowanie  

W niniejszym artykule zaprezentowano kilka kluczowych kwestii 
m opisu czynu i jego kwalifikacji prawnej 

a 

o 
mi

 
 

                                       
41 -

tora). 
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Akty prawne 

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. 
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2. Ustawa z dnia 6 cze
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Legal qualification and the description of for-
bidden acts regarding information and commu-
nications technology crimes (chosen issues) 

Abstract 

The article presents chosen issues regarding legal qualification infor-
mation and communications technology crimes, that is punishable acts 
committed when using information and communications technology sys-
tems. In the beginning, the author presents the range of research done. 
This serves as basis for formulating particular thesis and conclusions. 
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The first two chapters regard mistakes made by trial bodies in the de-
scription of the crime and its legal qualification. What follows next is 
marking borderlines between the appearances of 

 The fifth chapter 
of the article is devoted to the culture of legal language in passing trial 
decisions. The paper ends with a summary of the undertaken topic. 

Key words 

Information and communications technology crimes, cybercrime, de-
scription of the act, legal classification of the act, interpretation of the law, 
issuing a judgment by a court. 


