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ZAŁĄCZNIK 1 GŁÓWNE ZAGROŻENIA Z PERSPEKTYWY 
PRZEPISÓW1 

1.1. WŁAMANIE I WPROWADZENIE ZMIAN NA KONCIE MAILOWYM, 
PROFILU SPOŁECZNOŚCIOWYM, CZACIE, FORUM, BLOGU ITP. 

Ochrona prawna: Art. 267 i 268 Kodeksu karnego (KK) 

Art. 267. §1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, 

otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo 

omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega 

grzywnę, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

§2. Tej samej karze podlega kto bez uprawniania uzyskuje dostęp do całości lub części systemu 

informatycznego. 

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

lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub 

oprogramowaniem. 

§4. Tej samej karze podlega kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawni innej osobie. 

§5. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-4 następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

Art. 268a. §1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia 

dostęp do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłóca lub uniemożliwia automatyczne 

przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych, podlega karze pozbawienia wolności 

do lat 3. 

§2. Kto, dopuszczając się czynu określonego w §1, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega arze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub § 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

Co robić: 

Powiadomić administratora sieci, strony internetowej itp. 

Złożyć wniosek o ściganie na policje lub do prokuratury. 

1.2. NARUSZENIE CZCI, DÓBR OSOBISTYCH W SIECI: ZNIEWAŻENIE, 
ZNIESŁAWIENIE, NARUSZENIE WIZERUNKU. 

„Cześć, dobre imię, dobra sława człowieka są pojęciami obejmującymi wszystkie dziedziny jego życia 

osobistego, zawodowego i społecznego. Naruszenie czci może więc nastąpić zarówno przez 

 

 
1 NASK - Incydenty w świetle prawa 



 

 

2 | S t r o n a  
 

 

pomówienie o ujemne postępowanie w życiu osobistym i rodzinnym, jak i przez zarzucenie 

niewłaściwego podstępowania w życiu zawodowym, naruszające dobre imię danej osoby i mogące 

narazić ją na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu lub innej działalności” – Sąd 

Najwyższy w wyroku z dn. 29X1971 r., sygn. akt IICR455/71. 

Ochrona prawna: art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego (KC) oraz art. 212 i 216 KK 

KC: 

Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, 

nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość 

naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego 

niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. 

Art. 24. §1. Ten, kto czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać 

zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne W razie dokonanego naruszenia może 

on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do 

usunięcia jego skutków, w szczególności, ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w 

odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać 

zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniędzy na wskazany cel społeczny. 

§3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w 

szczególności w prawie autorskim oraz prawie wynalazczym. 

KK: 

Art. 212. §1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję prawną lub jednostkę organizacyjną 

niemająca 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 inny cel społeczny wskazany przez 

pokrzywdzonego. 

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub § 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego. 

Art. 216. §1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz 

publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze 

ograniczenia wolności. 

§2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

§3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające się zachowanie pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony 

odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od 

wymierzenia kary. 
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§4. W razie skazania za przestępstwo określone w §2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz 

pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo inny cel społeczny wskazany przez 

pokrzywdzonego. 

§ 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego. 

Co robić: 

Zwrócić się do administratora sieci, strony internetowej itp. O usunięcie lub zablokowanie wpisów. 

Złożyć wniosek o ściganie na policję lub do prokuratury. 

Złożyć pozew cywilny o odszkodowanie. 

1.3. NĘKANIE, CZYLI UPORCZYWE, ZŁOŚLIWE NĘKANIE KOGOŚ PRZY UŻYCIU 

MIN. NARZĘDZI DOSTĘPNYCH W INTERNECIE 

Ochrona prawna: art. 190a KK i art. 107 Kodeksu wykroczeń (KW) 

KK: 
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 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 do lat 10. 

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub § 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego. 

Co robić: 

Zwrócić się do administratora sieci, strony internetowej itp. O usunięcie lub zablokowanie wpisów. 

Powiadomić policję o popełnieniu wykroczenia. 

Powiadomić policję lub prokuraturę o popełnieniu przestępstwa. 

1.4. GROOMING, CZYLI NAGABYWANIE DZIECI W SIECI DO CELÓW 

SEKSUALNYCH 

„Grooming, wiąże się z zachęcaniem dziecka do udziału w czynności seksualnej, np. przez obietnicę 

nagrody, dyskutowanie na temat intymnych zachowań, prezentowanie treści o charakterze 

pornograficznym w celu przełamania oporu czy też zahamować dotyczących sfery seksualnej”. 

Ochrona prawna: Art. 200a KK 

Art. 200a §1. Kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w Art. 197 §3 pkt 2 lub Art. 200, jak 

również produkowania lub utrwalania treści pornograficznych , za pośrednictwem systemu 



 

 

4 | S t r o n a  
 

 

teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej lat 15, 

zmierzając, za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego 

pojmowania sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania się z nim, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3. 

§2. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu 
poniżej 15 lat składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności 

seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierzając d jej 
realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Co robić: 

Powiadomić administratora sieci, strony internetowej itp. 

Powiadomić policję lub prokuraturę o popełnieniu przestępstwa. 

1.5. PUBLIKACJA MATERIAŁÓW PORNOGRAFICZNYCH 

Ochrona prawna: Art. 202 KK 

Art. 202 §1.Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich 

odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2. 

§3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo 

rozpowszechnia lub prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści 

pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega 

karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

§4a. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności 

od 3 miesięcy do at 5. 

§4b. Kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje lub posiada treści pornograficzne 

przedstawiające wytworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

§4c. Karze określonej w §4b podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego uczestniczy w prezentacji 

treści pornograficznych z udziałem małoletniego. 

§5. Sąd może orzec przepadek narzędzi lub innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone 

do popełnienia przestępstw określonych w §1-4, chociażby nie stanowiły własności sprawcy. 

Co robić: 

Powiadomić administratora sieci, strony internetowej itp. 

Powiadomić policję lub prokuraturę o popełnieniu przestępstwa. 

1.6. UTRWALENIE WIZERUNKU BEZ ZGODY, UTRWALENIE WIZERUNKU 

NAGIEJ OSOBY, NARUSZENIE INTYMNOŚCI SEKSUALNEJ 
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Ochrona prawna: Art. 191a KK, art. 23 i 24 KC, art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych 

KK: 

Art. 191a §1. Kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając 

w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub 

osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

KC: 

Art. 23 i 24 jw.  

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
Art. 81 Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku 

wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówiona zapłatę 

za pozwolenie”. 

Co robić: 

Zwrócić się do administratora sieci, strony internetowej itp. o usunięcie lub zablokowanie dostępu do 
zdjęcia (wizerunku). 

Złożyć wniosek o ściganie na policję lub do prokuratury. 

Złożyć pozew cywilny o odszkodowanie. 

1.7. ZAKŁÓCANIE PRACY SYSTEMU KOMPUTEROWEGO 

Ochrona prawna: Art. 268a, 269a, 269b KK, art. 415 KC 

KK: 
Art. 268a. §1. Jw. 

Art. 269a Kto, nie będąc do tego uprawnionym, przez transmisję, zniszczenie, usunięcie, uszkodzenie, 

utrudnienie dostępu lub zmianę danych informatycznych, w istotnym stopniu zakłóca pracę systemu 

komputerowego lub sieci teleinformatycznej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 

lat 5. 

Art. 269b. §1. Kto wytwarza, pozyskuje, zbywa lub udostępnia innym osobom urządzenia lub 

programy komputerowe przystosowane do popełnienia przestępstwa określonego w Art. 165 §1 pkt. 

4, Art. 268a. §1 lub 2, w związku z art. 269a. §1 albo Art. 268a, a także hasła komputerowe, kody 

dostępu lub inne dane umożliwiające dostęp do informacji przechowywanych w systemie 

komputerowym lub sieci teleinformatycznej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§2. W razie skazania za przestępstwo określone w §1, sąd orzeka przepadek określonych w nim 

przedmiotów, a może orzec ich przepadek, jeżeli nie stanowiły własności sprawcy. 

KC: 

Art. 415 Kto z winy swej wyrządzi drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. 

Co robić: 
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Złożyć wniosek o ściganie na policję lub do prokuratury. 

Złożyć pozew cywilny o naprawienie szkody. 

 

 


