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Informatyka sądowa1 to jedna z gałęzi nauk sądowych, której celem jest dostarczanie 

wiedzy specjalnej2 z zakresu informatyki, sądom oraz organom przygotowawczym w 

sprawach karnych i zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego (zwanym dalej k.p.c.) 

również komornikom sądowym. Często mylnie rozumiana, jako informatyka śledcza3 (ang. 

computer forensic), która jest tylko częścią informatyki sądowej i dotyczy dostarczania 

dowodów cyfrowych oraz badania przepływu danych4. Informatyka sądowa ma znacznie 

szerszy kontekst niż badanie informatycznych nośników danych i informatyka śledcza. 

Dostarcza sądom w trakcie prowadzonego postępowania informacji na tematy związane z 

teleinformatyką lub informatyką, które są niezrozumiałe, nieczytelne i wymagają wiedzy 

specjalnej informatyka lub biegłego z tej dziedziny. Moja własna definicja mówi szerzej, że 

jest to inżynieria w zakresie analiz informacji cyfrowych w tym incydentów informatycznych, 

włamań do sieci, opisy i analizy systemów teleinformatycznych oraz wycena systemów IT. 

Odrębną dziedziną jest opiniowanie spraw związanych z elektroniką, która wymaga innego 

rodzaju narzędzi oraz sprzętu w tym pomiarowego do rejestracji zjawisk fizycznych oraz ich 

opisu.  

Skąd pomysł na napisanie takiej właśnie książki? Przede wszystkim brak na polskim 

rynku literatury kompleksowo opisującej informatykę sądową w nieco szerszym rozumieniu 

                                                           
1 Pojęcie informatyki sądowej jest użyte m.in. w:  1. Projekcie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  

w sprawie podstawowych dziedzin i specjalności biegłych do projektowanej ustawy o biegłych sądowych,  

2. Opisie działalności naukowej krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna (wpis  

w bazach danych [OPI] z roku 2006 http://bazy.opi.org.pl/raporty/opisy/instyt/4000/i4282.htm), 3. Materiałach 

reklamowych oprogramowania [Novell Audit] s. 10, 4. nazwie jednej z grup roboczych Europejskiej Sieci 

Instytutów Nauk Sądowych (ang. European Network of Forensic Science Institutes), zob. [ENFSI] s. 3), 5. 

nazwie Sekcji Informatyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Infomatycznego. [s.. 25., Elementy Informatyki 

sądowej, pod red. M.Szmit. Warszawa 2011]. [5] 
2 Wyrok SN z 18 lipca 1975 r., 1CR 331/75, Lex nr 7729. 
3 Informatyka śledcza – ang. computer forensic, gałąź nauk sądowych, której celem jest dostarczanie 

cyfrowych środków dowodowych popełnionych przestępstw lub nadużyć w celu ustalenia motywów działania 

sprawcy lub ofiary.  
4 M. Niebrzydowska, R. Kotowiczm, Wstęp do informatyki śledczej –, II.PRAWO, s. 57. 



napisanej językiem czytelnym dla osoby z wykształceniem technicznym. Są oczywiście 

cenione pozycje naukowe opracowane językiem prawniczym często, niezrozumiałym dla 

informatyka. Moim celem jest przybliżenie informatyki sądowej przede wszystkim biegłym 

sądowym z tej dziedziny obecnym i przyszłym oraz tym wszystkim, których interesują 

zagadnienia informatyki i elektroniki w pracy biegłego sądowego. W opracowaniu tym cenne 

wskazówki znajdą również prawnicy i specjaliści od bezpieczeństwa teleinformatycznego, 

administratorzy a także pracownicy i funkcjonariusze służb, policji i organów ścigania. 

Pomocna może być również studentom na kierunkach związanych z bezpieczeństwem 

informacji oraz funkcjonowaniem biegłych w polskim wymiarze sprawiedliwości. Nie należy 

traktować tej pozycji, jako podręcznika do nauki czy kompendium wiedzy a raczej, jako 

ciekawą monografię, mówiącą o informatyce sądowej w jej możliwe szerokim aspekcie 

widzianej oczami biegłego informatyka od strony praktycznej. Podczas pisania tej książki 

starałem się dotrzeć do ponad setki różnych źródeł w literaturze polskich i zagranicznych 

autorów by czytelnik mógł w jednym miejscu zapoznać się z możliwie szerokim spektrum 

zagadnień związanych z informatyką sądową oraz wypracować własne zdanie na ten temat. 

Stąd też w moim opracowaniu znajdziesz wiele ciekawych tez oraz rozwiązań, nigdzie indziej 

niepublikowanych, które mogę być odmienne od tez konserwatywnych opracowań 

naukowych, jednak mają odzwierciedlenie praktyczne. Znajdziesz tu także przykłady 

orzecznictwa sądów. Bycie biegłym oznacza przyswojenie przynajmniej części przepisów i 

aktów prawnych, ponieważ na tej wiedzy opiera się jego praca, stąd pojawił się rozdział 

pierwszy i podstawowe akty prawne. W całym opracowaniu jednak starałem się ograniczać 

opisy prawne do tego, co jest niezbędne i praktyczne. A więc akty prawne regulujące 

funkcjonowanie biegłych w polskim wymiarze sprawiedliwości, zakres praw i obowiązków, 

odpowiedzialność karną i cywilną, przykłady orzecznictwa. Poruszyłem również kwestie 

związaną z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej biegłego sądowego. Stąd też 

pozycja ta będzie pomocna również dla biegłych z innych dziedzin, gdyż starałem się zebrać 

informacje przydatne w codziennej działalności biegłego. W rozdziale drugim zapoznam Was 

w sposób szczegółowy z informatyką sądową oraz jej działami, jak chociażby cieszącą się 

popularnością informatyką śledczą. W jednym z rozdziałów zajmiemy się już samym 

opiniowaniem sądowo – informatycznym. Odrębny rozdział trzeci poświęciłem analizie 

śledczej i powłamaniowej, czwarty wycenie sprzętu i systemów informatycznych. Kolejny 

rozdział omawia prawa autorskie i opiniowanie w sprawach elektroniki. Dwa ostatnie 

rozdziały to praktyczne przykłady opiniowania z zakresu elektroniki i informatyki, 

odpowiednio przygotowane i opracowane na użytek tej publikacji. W aneksach znajdziesz 



bogatą bibliografię, linki do stron użyte podczas pisania książki oraz przydatne adresy sądów 

i instytucji w pracy biegłego sądowego. 

Mam nadzieje drogi czytelniku, że książka ta, która ukaże się w listopadzie bieżącego 

roku nakładem wydawnictwa Helion, spełni twoje oczekiwania i będzie ciekawą pozycją 

wśród innej literatury omawiającej zagadnienia związane z informatyką sądową. Będzie 

również pomocna biegłym w ich codziennej pracy a może też zmieni podejście do niektórych 

zagadnień czy będzie powodem do dyskusji nad informatyką sądową, jako gałęzią nauk 

sądowych. Zachęcając do czytania mojej książki, życzę miłej i owocnej lektury.    

 

 

 


