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Czym jest tożsamość ?

„W języku polskim pojęcie «tożsamość» oznacza cechy, które stanowią o tym 
kim dana osoba jest, czym różni się od innych. Na tak rozumianą tożsamość 
składa się nie tylko to, kim się jest obecnie, ale także to kim się było, a nawet 
zamierzenia na przyszłość, wszystko to powoduje, że dana osoba różni się od 
innej”. 
Wyrok WSA z dnia 3 marca 2009 r., II SA/Wa 1495/08, LEX nr 530464

• Wraz z upowszechnianiem się usług i czynności dokonywanych drogą elektroniczną, obecnie 
coraz częściej mówi się także o tożsamości cyfrowej (ang. digital identity), za którą uważa się 
wszystkie informacje o jednostce przechowywane lub przesyłane.

Arkadiusz Lach. Rozdział I Pojęcie i istota kradzieży tożsamości. W: Karnoprawna reakcja na zjawisko kradzieży tożsamości. LEX, 
2015.



Czy można dokonać kradzieży tożsamości?

Na gruncie prawa karnego można dokonać kradzieży rzeczy 
ruchomej *. 

• Art. 278. [Kradzież] § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia 
cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5.

• Art. 279. [Kradzież z włamaniem] § 1. Kto kradnie z włamaniem, 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

• Mówienie o kradzieży tożsamości jest nie do końca adekwatne, 
ponieważ sprawca nie pozbawia pokrzywdzonego jego danych 
osobowych, lecz raczej kopiuje je, wykorzystuje, przetwarza bez 
zgody pokrzywdzonego. 

• Stąd rozpowszechnione określenie „kradzież tożsamości” stanowi 
pewną metaforę.

* art. 278 § 1 , 3 i 4 kk stosuje się odpowiednio do  kradzież energii, zgodnie z art. 278 § 2 kk tej samej karze 
podlega kto uzyskuje cudzy program komputerowy 

Art. 115 § 9 KK Rzeczą ruchomą
lub przedmiotem jest także polski
albo obcy pieniądz lub inny środek
płatniczy, środek pieniężny
zapisany na rachunku oraz
dokument uprawniający do
otrzymania sumy pieniężnej albo
zawierający obowiązek wypłaty
kapitału, odsetek, udziału w zyskach,
albo stwierdzenie uczestnictwa w
spółce.



Czym jest tożsamość ?

Pojęciem tożsamości posługują się kodeks karny oraz kodeks postępowania karnego. 

• W kodeksie karnym: 

▪ art. 12 (tożsamość pokrzywdzonego), 

• Art. 12. [Czyn ciągły] § 1. Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego 
zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony; jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości 
zachowań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość pokrzywdzonego.

▪ art. 274 (dokument stwierdzający tożsamość), 

• Art. 274. [Zbycie dokumentu tożsamości] Kto zbywa własny lub cudzy dokument stwierdzający tożsamość,  podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

▪ art. 275 § 1 i 2 (dokument stwierdzający tożsamość innej osoby). 

• Art. 275. [Posługiwanie się cudzym dokumentem. Wywóz za granicę] § 1. Kto posługuje się dokumentem stwierdzającym 
tożsamość innej osoby albo jej prawa majątkowe lub dokument taki kradnie lub go przywłaszcza, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

• Pojęcie tożsamości występuje zatem  w dwóch znaczeniach:

• 1)identyczności osoby (art. 12 k.k.);

• 2)identyfikacji osoby (pozostałe powołane przepisy kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego).



Karnoprawna regulacja

• Art. 190a. [Uporczywe nękanie. Kradzież tożsamości] 

• § 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, sprawcapodlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10.

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

Dodany ustawą 
z dnia 25 lutego 
2011 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks 

karny (Dz. U. Nr 72, 
poz. 381), 



Wymagany jest zamiar bezpośredni kierunkowy 
oraz tożsamość osoby pod którą się podszyto i 
której chciano wyrządzić szkodę!
• V KK 347/16 - wyrok SN - Izba Karna z dnia 27-01-2017 - Odpowiedzialność za kradzież tożsamości

• Przestępstwo określone w art. 190a § 2 KK może być popełnione wyłącznie w zamiarze bezpośrednim, tak więc dla 
realizacji jego znamion nie jest wystarczające, aby sprawca jedynie godził się na wyrządzenie swoim działaniem szkody 
osobie, pod którą się podszywa, wykorzystując jej wizerunek lub dane osobowe.

• II K 497/15 - wyrok SR Olsztyn z dnia 21-07-2015 - Wykorzystanie cudzego wizerunku na portalu internetowym

• I. Określone w art. 190a § 1 KK przestępstwo jest przestępstwem umyślnym zaliczanym do tzw. celowościowej 
odmiany przestępstw kierunkowych. Ustawa wymaga, aby zachowanie sprawcy było ukierunkowane na określony 
cel, który w tym przypadku oznacza wyrządzenie szkody majątkowej lub osobistej. Sprawca podejmując działania musi 
mieć wyobrażenie pożądanej dla niego sytuacji, która stanowić ma rezultat jego zachowania. Powyższe ujęcie znamion 
strony podmiotowej wyklucza możliwość popełnienia tego przestępstwa z zamiarem ewentualnym.

• II. Mając na uwadze fakt, iż postepowanie oskarżonej nie było prowadzone w celu zaszkodzenia pokrzywdzonemu ale w 
innym, nie znali się wcześniej to nie można przyjąć, iż było ono wymierzone w pokrzywdzonego a zatem nie stanowi 
przestępstwa z art. 190 a § 1 KK.



Zgłoszenia i incydenty w 2018 roku – brak wyodrębnionej 
kategorii kradzież tożsamości

W 2018 roku zespół CERT Polska 
przyjął 19 439 zgłoszeń. 
Spośród nich 5 675 było 
podstawą do założenia 
incydentu. Odnotowano w 
sumie 3 739 incydentów 
bezpieczeństwa, czyli średnio 
ponad 10 rejestrowano 
incydentów dziennie.

W 2018 zespół CERT Polska 
odnotował 17,5% więcej 
incydentów w stosunku do 
2017 roku. 

Typ incydentu Liczba incydentów %

Obraźliwe i nielegalne 

treści
431 11,53

Złośliwe oprogramowanie 862 23,05

Gromadzenie informacji 101 2,7

Próby włamań 153 4,09

Włamania 125 3,34

Dostępność zasobów 49 1,31

Atak na bezpieczeństwo 

informacji
46 1,23

Oszustwa komputerowe 1878 50,23

- w tym phishing 1655 44,26

Podatne usługi 69 1,85

Inne 25 0,67

Incydenty obsłużone przez CERT Polska według typów, https://www.cert.pl/news/single/zgloszenia-i-incydenty-w-2018-roku/



Uzyskanie fałszywej tożsamości może mieć miejsce na 
trzy sposoby:

• 1)przez stworzenie fikcyjnej tożsamości;

• 2)przez modyfikację swojej własnej tożsamości;

• 3)przez kradzież lub przywłaszczenie istniejącej 
wcześniej tożsamości, co może być połączone z jej 
późniejszą modyfikacją.



W jakich kategoriach spraw 
obserwujemy wykorzystanie 
tożsamości innych osób?



Dystrybucja „złośliwego” 

oprogramowania





Włamania do rachunków 
bankowych



https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/uwaga-rodzice-kupujacy-klocki-lego-przestepcy-czyhaja-na-wasze-konta/





Po co było włamanie do 
Morele.net????



https://niebezpiecznik.pl/post/uwaga-klienci-morele/

Co najmniej od 21 listopada 2018 r. klienci sklepu 
otrzymywali wiadomości SMS nakłaniające do 
dopłaty niewielkiej kwoty do zamówienia. W treści 
znajdował się link prowadzący do fałszywej bramki 
dotpay.



https://www.morele.net/wiadomosc/uwaga-na-sms-y-proszace-o-doplate-1-pln-do-
zamowienia-w-sklepach-grupy-morele/12319/



http://www.wykop.pl/artykul/4704903/morele-net-historia-by-xarm/

20 grudnia 2018 r. na 
łamach serwisu 
Wykop.pl pojawiła się 
relacja z próby szantażu 
przedstawicieli sklepu 
internetowego 
Morele.net





https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/baza-danych-25-miliona-klientow-morele-net-wrzucona-do-
sieci/



Po co przestępcom RODO? 



Art. 279. § 1 kk

• Kto kradnie z włamaniem, 

podlega karze pozbawienia 

wolności od roku do lat 10.

• Art. 267. § 1 kk

• 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 grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2.



Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 
r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

• Art. 107 [Odpowiedzialność za bezprawne przetwarzanie danych 
osobowych]

• 1. Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest 
dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 
dwóch.

• 2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie 
rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub 
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych 
genetycznych, danych biometrycznych przetwarzanych w celu jednoznacznego 
zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, seksualności 
lub orientacji seksualnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat trzech.



USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W 
ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM PRZESTĘPCZOŚCI z dnia 
14 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 125)

• Art. 2 [Stosowanie ustawy] Ustawę stosuje się do przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy w 
celach, o których mowa w art. 1 pkt 1, w sposób:

• 1) całkowicie lub częściowo zautomatyzowany;

• 2) inny niż zautomatyzowany, w przypadku gdy dane te stanowią lub mają stanowić część zbioru danych.

Art. 54 [Niedopuszczalność przetwarzania danych] 

• 1. Kto przetwarza dane osobowe, o których mowa w przepisach o ochronie danych osobowych 
przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, choć ich przetwarzanie nie jest 
dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

• 2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych wrażliwych, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.

danych osobowych - rozumie się przez to dane 
osobowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych)

https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimrsha
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a


Jak kupić dane 
osobowe?





Co można zrobić mając czyjś login 
i hasło do bankowości 
elektronicznej?



SIM SWAP

https://niebezpiecznik.pl/post/duplikat-karty-
sim-kradziez-bank-mbank-bzwbk/

https://niebezpiecznik.pl/post/czy-grafika-w-telefonie-
wystarczy-by-uzyskac-duplikat-karty-sim/





Ustawa z dnia 22 listopada 
2018 r. o dokumentach 
publicznych

obowiązujący

Data ogłoszenia: 2019-01-11

Data wydania: 2018-11-22

Data wejścia w życie: 2019-07-
12



• Przepis karny 

• Art. 58. Kto wytwarza, oferuje, 

zbywa lub przechowuje w 

celu zbycia replikę 

dokumentu publicznego, 

podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2. 



Przejmowanie kont na FB



Atak aktywny w dniu 29.11.2019 r.



Czy karnoprawna regulacja jest skuteczna?

•Art. 190a § 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.



Druk nr 3451 - Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy -
Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

• 68) art. 190a otrzymuje brzmienie:

• „Art. 190a. § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione 
okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub w istotnym stopniu narusza jej prywatność,

• podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

• § 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane 
osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, przez co wyrządza jej szkodę 
majątkową lub osobistą.

• § 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.”;



Pytania?

a.gryszczynska@uksw.edu.pl




