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Wybrane przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.  
KODEKS KARNY  

(Dz.U. Nr 88, poz. 553 z pó�n. zm.) 
dotycz�ce �cigania wandalizmu komputerowego i przest�pstw 

 
Art. 115. 

§ 14. Dokumentem jest ka�dy przedmiot lub inny zapisany no�nik informacji, z którym jest 

zwi�zane okre�lone prawo, albo który ze wzgl�du na zawart� w nim tre�� stanowi dowód prawa, 

stosunku prawnego lub okoliczno�ci maj�cej znaczenie prawne.  

 

Art. 130. 

§ 2. Kto, bior�c udział w obcym wywiadzie albo działaj�c na jego rzecz, udziela temu 

wywiadowi wiadomo�ci, których przekazanie mo�e wyrz�dzi� szkod� Rzeczypospolitej Polskiej, 

podlega karze pozbawienia wolno�ci na czas nie krótszy od lat 3. 

§ 3. Kto, w celu udzielenia obcemu wywiadowi wiadomo�ci okre�lonych w § 2, gromadzi je lub 

przechowuje, wchodzi do systemu informatycznego w celu ich uzyskania albo zgłasza 

gotowo�� działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, podlega 

karze pozbawienia wolno�ci od 6 miesi�cy do lat 8.  

 

Art. 165. 

§ 1. Kto sprowadza niebezpiecze�stwo dla �ycia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w 

wielkich rozmiarach: 

3) powoduj�c uszkodzenie lub unieruchomienie urz�dzenia u�yteczno�ci publicznej, w 

szczególno�ci urz�dzenia dostarczaj�cego wod�, �wiatło, ciepło, gaz, energi� albo urz�dzenia 

zabezpieczaj�cego przed nast�pieniem niebezpiecze�stwa powszechnego lub słu��cego do jego 

uchylenia, 

4) zakłócaj�c, uniemo�liwiaj�c lub w inny sposób wpływaj�c na automatyczne 

przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych, 

5) działaj�c w inny sposób w okoliczno�ciach szczególnie niebezpiecznych, podlega karze 

pozbawienia wolno�ci od 6 miesi�cy do lat 8. 

§ 2. Je�eli sprawca działa nieumy�lnie, podlega karze pozbawienia wolno�ci do lat 3. 
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Art. 267. 

§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje informacj� dla niego nie przeznaczon�, otwieraj�c 

zamkni�te pismo, podł�czaj�c si� do przewodu słu��cego do przekazywania informacji lub 

przełamuj�c elektroniczne, magnetyczne albo inne szczególne jej zabezpieczenie, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno�ci albo pozbawienia wolno�ci do lat 2. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest 

uprawniony, zakłada lub posługuje si� urz�dzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym 

urz�dzeniem specjalnym. 

§ 3. Tej samej karze podlega, kto informacj� uzyskan� w sposób okre�lony w § 1 lub 2 

ujawnia innej osobie. 

§ 4. �ciganie przest�pstwa okre�lonego w § 1-3 nast�puje na wniosek pokrzywdzonego.  

 

Art. 268. 

§ 1. Kto, nie b�d�c do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej 

informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie 

si� z ni�, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno�ci albo pozbawienia wolno�ci do lat 2. 

§ 2. Je�eli czyn okre�lony w § 1 dotyczy zapisu na komputerowym no�niku informacji, 

sprawca podlega karze pozbawienia wolno�ci do lat 3. 

§ 3. Kto, dopuszczaj�c si� czynu okre�lonego w § 1 lub 2, wyrz�dza znaczn� szkod� 

maj�tkow�, podlega karze pozbawienia wolno�ci od 3 miesi�cy do lat 5. 

§ 4. �ciganie przest�pstwa okre�lonego w § 1-3 nast�puje na wniosek pokrzywdzonego.  

 

Art. 269. 

§ 1. Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia dane informatyczne o szczególnym znaczeniu 

dla obronno�ci kraju, bezpiecze�stwa w komunikacji, funkcjonowania administracji rz�dowej, 

innego organu pa�stwowego lub instytucji pa�stwowej albo samorz�du terytorialnego albo 

zakłóca lub uniemo�liwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie 

takich danych, podlega karze pozbawienia wolno�ci od 6 miesi�cy do lat 8. 
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§ 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza si� czynu okre�lonego w § 1, niszcz�c albo 

wymieniaj�c no�nik informacji lub niszcz�c albo uszkadzaj�c urz�dzenie słu��ce do 

automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przekazywania danych informatycznych.  

 

Art. 270. 

§ 1. Kto, w celu u�ycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego 

dokumentu jako autentycznego u�ywa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno�ci albo 

pozbawienia wolno�ci od 3 miesi�cy do lat 5. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, 

niezgodnie z wol� podpisanego i na jego szkod� albo takiego dokumentu u�ywa. 

§ 3. Kto czyni przygotowania do przest�pstwa okre�lonego w § 1, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolno�ci albo pozbawienia wolno�ci do lat 2.  

 

Art. 276. 

Kto niszczy, uszkadza, czyni bezu�ytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma 

prawa wył�cznie rozporz�dza	, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno�ci albo 

pozbawienia wolno�ci do lat 2.  

 

Art. 278. 

§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudz� rzecz ruchom�, podlega karze pozbawienia 

wolno�ci od 3 miesi�cy do lat 5. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program 

komputerowy w celu osi�gni�cia korzy�ci maj�tkowej. 

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno�ci 

albo pozbawienia wolno�ci do roku.  

§ 4. Je�eli kradzie� popełniono na szkod� osoby najbli�szej, �ciganie nast�puje na wniosek 

pokrzywdzonego. 
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Art. 287. 

§ 1. Kto, w celu osi�gni�cia korzy�ci maj�tkowej lub wyrz�dzenia innej osobie szkody, bez 

upowa�nienia, wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie 

danych informatycznych lub zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis danych 

informatycznych, podlega karze pozbawienia wolno�ci od 3 miesi�cy do lat 5. 

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno�ci 

albo pozbawienia wolno�ci do roku.  

§ 3. Je�eli oszustwo popełniono na szkod� osoby najbli�szej, �ciganie nast�puje na wniosek 

pokrzywdzonego.  

 

Art. 291. 

§ 1. Kto rzecz uzyskan� za pomoc� czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia 

albo t� rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolno�ci od 3 

miesi�cy do lat 5. 

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno�ci albo 

pozbawienia wolno�ci do roku.  

 

Art. 292. 

§ 1. Kto rzecz, o której na podstawie towarzysz�cych okoliczno�ci powinien i mo�e 

przypuszcza�, �e została uzyskana za pomoc� czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej 

zbycia albo t� rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolno�ci albo pozbawienia wolno�ci do lat 2. 

§ 2. W wypadku znacznej warto�ci rzeczy, o której mowa w § 1, sprawca podlega karze 

pozbawienia wolno�ci od 3 miesi�cy do lat 5.  

 

Art. 293. 

§ 1. Przepisy art. 291 i 292 stosuje si� odpowiednio do programu komputerowego. 

§ 2. S�d mo�e orzec przepadek rzeczy okre�lonej w § 1 oraz w art. 291 i 292, chocia�by nie 

stanowiła ona własno�ci sprawcy.  

 


