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Prawne aspekty zasięgania opinii

Podstawowym aktem regulującym kwestię zasięgania opinii biegłych jest 
rozdział 22 Kodeksu postępowania karnego (kpk), zatytułowany Biegli, tłumacze, spe-
cjaliści. Zgodnie z art. 193 § 1 kpk, jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne 
znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się 
opinii biegłego lub biegłych. Artykuł ten jednak nie reguluje w sposób ścisły pojęcia 
b i e g ł y.

Termin  b i e g ł y  w języku potocznym oznacza specjalistę, eksperta, rzeczo-
znawcę, który w określonej dziedzinie posiada wiadomości fachowe przekraczające 
poziom ogólny. Przyjmuje się, że biegłym jest osoba posiadająca wiadomości specjalne, 
powołana postanowieniem organu procesowego do badania i wyjaśnienia okoliczności 
mających znaczenie dla sprawy.

Tadeusz Nowak, specjalista z dziedziny prawa karnego procesowego, proponuje 
definicję: biegłym w procesie karnym jest osoba fizyczna, powołana do konkretnej sprawy 
przez uprawniony organ procesowy, w celu wydania opinii w zakresie wiadomości 
specjalnych właściwych danemu biegłemu1. Jednocześnie podkreśla, iż atrybutem bie-
głego jest wyspecjalizowana wiedza. Jest on znawcą wyłącznie w określonej dziedzinie, 
a ponieważ w postępowaniach karnych gromadzone są różnego typu dowody, ich zba-
danie wymaga znajomości zagadnień z coraz większej liczby branż2.

Pojęcie w i a d o m o ś c i  s p e c j a l n e  nie zostało zdefiniowane. W praktyce są to 
wiadomości przekraczające ogólną wiedzę w danym społeczeństwie w zakresie nauki, 
rzemiosła bądź techniki. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego takich wiado-
mości nie ma dorosły, przeciętnie inteligentny człowiek o odpowiednim wykształceniu, 
doświadczeniu życiowym i zakresie wiedzy ogólnej (wyrok SN z dnia 15.04.1976 r. 
IIKR 48/76, OSNKW 1976, nr 10–11, poz. 133). Należy jednak zauważyć, że ciągły 
rozwój nauki oraz postęp naukowo-techniczny wpływają na podwyższenie poziomu 
inteligencji, a także na zdobywanie wiedzy specjalistycznej. Postęp cywilizacyjny oraz 
specjalizacja zawodowa powodują konieczność coraz częstszego korzystania z pomocy 
biegłych i wysoko wykwalifikowanych ekspertów lub specjalistów przez organy 
ścigania. 

Kodeks postępowania karnego nie ogranicza prawa sprawowania funkcji biegłego 
jedynie do osób figurujących na listach sądowych i zgodnie z art. 25 kpk do pełnienia 
czynności biegłego jest obowiązany nie tylko biegły sądowy, lecz także każda osoba, 
o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie. Nie jest zatem okre-
ślony sposób zdobycia wiedzy uprawniającej do wykonywania czynności biegłego. 

1 T. Nowak, Dowód z opinii biegłego w polskim procesie karnym, Poznań 1966, Wydawnictwo 
UAM, s. 17.

2 T. Nowak, Dowód z opinii ..., s. 19 i nast.
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Tadeusz Widła zauważa, że wiadomości specjalne to też praktycznie zdobyta umiejęt-
ność wykonywania roli biegłego, nawet bez specjalistycznego wykształcenia3.

Kodeks postępowania karnego stawia wymagania biegłym we wszystkich dziedzi-
nach (ze względów merytorycznych najistotniejsza jest wiedza specjalistyczna). Aby 
pełnić funkcję biegłego sądowego, należy spełnić wymagania zawarte w rozporządze-
niu ministra sprawiedliwości ze stycznia. 2005 r.4

Pojęcie b i e g ł y  w znaczeniu najszerszym odnosi się także do instytucji nauko-
wych lub specjalistycznych oraz do pracowników wydających w ich imieniu opinie. 
Gdy zatem w ustawie jest mowa o biegłych, uregulowania te również odnoszą się do 
opinii wydawanych przez instytuty naukowe bądź zakłady specjalistyczne. 

Nie można pominąć dwóch kategorii biegłych wymienionych w literaturze 
kryminalistycznej. Zostały one wyodrębnione z uwagi na pełnione przez nich funkcje 
w postępowaniu karnym. Pierwsza z nich to biegli, którzy wydają opinię i przekazują 
ją organowi zlecającemu, druga zaś to ci, którzy uczestniczą w czynnościach proceso-
wych w celu prawidłowego zabezpieczenia dowodów, bez wydawania formalnej opinii, 
pełniąc tzw. funkcję konsultanta. Na mocy przepisów kpk biegły jest powoływany do 
sprawy w drodze postanowienia. Równolegle w przepisach przewidziano powołanie 
specjalisty, który ma świadczyć pomoc organom procesowym w wykonywaniu czyn-
ności technicznych. Jego wezwanie nie wymaga wydania postanowienia, nie będzie 
on składał opinii, a co najwyżej, zgodnie z art. 205–206 kpk, może być przesłuchany 
w charakterze świadka.

Powołanie biegłego

Powołanie biegłego każdorazowo wymaga występowania kilku elementów. 
Podstawowym jest zagadnienie, które ma być przedmiotem badania przez biegłego. 
Obowiązujący Kodeks postępowania karnego pozwala na zasięgnięcie opinii „tylko” 
wtedy, gdy okoliczności objęte opinią uznano za „istotne” dla rozstrzygnięcia 
postępowania.

Drugim kryterium jest warunek formalny, tj. wydanie postanowienia dotyczącego 
powołania biegłego przez upoważniony podmiot. W polskim prawie jest nim organ 
procesowy. Strony mogą jedynie wnosić o przeprowadzenie takiego dowodu przez 
konkretną osobę fizyczną bądź instytucję naukową jako sporządzającą ekspertyzę. 

Istotnym kryterium doboru biegłych są: kwalifikacje zawodowe, doświadczenie 
w określonej dziedzinie oraz nieskazitelne walory etyczne. Ponadto biegły nie może 
mieć wcześniejszego związku ze sprawą, jego opinia zaś ma być w pełni obiektywna 
i nie może budzić żadnych wątpliwości co do bezstronności. Powyższe wynika z faktu, 
że biegły jest osobowym źródłem dowodowym, które dostarcza środka dowodowego 
w postaci opinii. 

Możliwość uzyskania statusu biegłego w postępowaniu karnym daje wyłącznie 
postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego. Żaden inny sposób proce-
sowego powołania biegłego nie jest dopuszczalny. W zależności od stadium procesu 
karnego postanowienie może być wydane na piśmie – na etapie postępowania sądowego 
– na rozprawie natomiast – w formie ustnej, a jego treść zapisywana jest w formie 

3 T. Widła, Ocena dowodu z opinii biegłego, Katowice 1992, Uniwersytet Śląski, s. 13.
4 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowch 

(Dz.U. Nr 15, poz. 133).
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pisemnej w protokole. Jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki odstępuje się od 
wydania pisemnego postanowienia o powołaniu biegłego. Wyjątek ten polega na cza-
sowym odstąpieniu od stosowania pisemnej formy postanowienia i wynika z faktu, że 
nie wydano jeszcze postanowienia o wszczęciu śledztwa. Nie odnosi się to jednak do 
postępowania sprawdzającego5, z art. 307 § 2 kpk wynika bowiem, że w postępowaniu 
tym nie wolno przeprowadzać dowodu z opinii biegłego.

Powołując biegłego, organ musi kierować się przesłanką określoną w art. 193 
§ 1 kpk, tzn. odpowiedzą na pytanie czy okoliczność, która ma być przedmiotem opinii, 
ma istotne znaczenie, a nie istotny wpływ, dla rozstrzygnięcia sprawy.

Jeżeli organ procesowy stwierdzi, że dla ustalenia takich okoliczności niezbędne 
są wiadomości specjalne, to nie będzie mógł odstąpić od przeprowadzenia tego typu 
ekspertyzy. Powołując biegłego, organ musi kierować się ekonomiką procesową oraz 
minimalizacją kosztów procesów, szczególnie w wypadkach, w których biegły tej 
samej branży jest powoływany ponownie.

Dlatego też bardzo istotnym elementem przy rozważaniu zasadności powołania 
biegłego jest ustalenie jego predyspozycji, stopnia kwalifikacji, doświadczenia zawodo-
wego oraz technicznych i intelektualnych możliwości wydania przez niego opinii. Typując 
biegłego, powinno się wybrać osobę o najwyższych kwalifikacjach, która jest w stanie 
sprostać postępowaniom o skomplikowanych i wielowątkowych sposobach działania.

Nie można pominąć sytuacji, w której strony w procesie mogą występować 
z wnioskiem o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego. Mimo iż posiadają to prawo, 
to jednak od oceny organu zależy, czy taki wniosek zostanie uwzględniony. Ocena 
ta dotyczy celowości i zasadności wzywania biegłego. Przy czym należy zauważyć, 
iż organ nie jest związany tymi wnioskami. Na postanowienie o dopuszczeniu bądź 
odmowie dopuszczenia dowodu z opinii biegłego stronom nie przysługuje zażalenie.

Treść postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego została określona 
przepisami art. 194 kpk. 

Zlecenie przeprowadzenia badań przez biegłych instytucjonalnych nie wymaga 
konieczności podawania personaliów każdego eksperta. W postanowieniu należy 
podać wyłącznie nazwę instytucji, a jej kierownikowi pozostawić kwestię podziału 
zadań. Personalia osób uczestniczących w wydaniu opinii zostaną umieszczone w tej 
opinii. 

W praktyce najczęstszym problemem jest termin wydania opinii. Określenie tego 
terminu w treści postanowienia ma na celu zwiększenie dyscypliny pracy biegłych. 
Jednak przedłużanie czasu na wydanie opinii przez biegłych jest uciążliwe i wpływa 
na wydłużanie okresu prowadzonych postępowań. Nie można także nie wspomieć 
o okolicznościach, w których to organ procesowy wpływa na wydłużenie czasu reali-
zacji postanowienia poprzez niewłaściwie sformułowany przedmiot i zakres opinii czy 
zgromadzony niewłaściwy materiał badawczy. 

Profesor T. Widła zauważa, że osoba wyznaczająca termin musi brać pod uwagę 
czasochłonność badań wynikającą ze specyfiki przedmiotu, przerwy organizacyjne 
oraz obłożenie biegłego innymi ekspertyzami6.

Praktycznym problemem bywa również formułowanie celu badań. Jak podkreśla 
Tadeusz Tomaszewski, prokurator lub sędzia – dla uniknięcia niejednoznaczności sfor-

5 T. Tomaszewski, Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, Kraków 2000, Instytut Ekspertyz 
Sądowych w Krakowie, s. 57.

6 T. Widła, Ocena dowodu ..., s. 34–35.
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mułowań – powinien zwracać się do biegłych jeszcze przed wydaniem postanowienia 
o ich powołaniu po to, aby doprecyzować pytania w ramach zleconych badań7. Na tym 
samym stanowisku stoi Sąd Najwyższy: biegły podejmujący się wydania opinii jest osobą 
posiadającą odpowiedni zasób wiadomości specjalnych i to on określa – kierując się wła-
snym uznaniem i doświadczeniem oraz specyfiką zebranego materiału – metody i zakres 
badań specjalistycznych. Wybór ten również stanowi składową wiadomości specjalnych8.

Analiza postanowień o dopuszczeniu biegłego pod kątem ich poprawności formal-
nej i materialnej wskazuje na trzy grupy błędów związanych z pytaniami kierowanymi 
do rzeczoznawców, tzn. na:
  • ogólność i niepełność pytań,
  • żądanie odpowiedzi wychodzących poza kompetencje biegłych,
  • stawianie pytań, na które nie można udzielić odpowiedzi.

Oceniając powyższe, należy stwierdzić, iż stawianie pytań biegłym nie jest zada-
niem łatwym, zwłaszcza w skomplikowanych postępowaniach. W wyniku szybkiego 
rozwoju technologicznego i naukowego trudno jest sformułować pytania, które należy 
zadać biegłym, tym bardziej, że zlecający sporzadzenie opinii nie zawsze wie, jakie są 
techniczne możliwości w określonym rodzaju badań. Dlatego w ostatnim okresie odno-
towano znaczny wzrost konsultacji przeprowadzanych pomiędzy organem a biegłym 
przed jego powołaniem. Pozwala to na ustalenie i doprecyzowanie pytań, jakie będą 
mu stawiane. Na pewno jest to dobre rozwiązanie, ponieważ w przyszłości pozwala 
uniknąć na przykład kwestii niepełności, niejasności i wewnętrznej sprzeczności opinii 
oraz uwzględnia zasady ekonomii procesowej. 

Wartość dowodowa opinii biegłego w postępowaniu karnym

Opinia biegłego jest jednym z licznych środków dowodowych, a jej przydatność 
w sprawie jest badana na podstawie całokształtu zebranego materiału dowodowego. 
O jej wartości decyduje poziom merytoryczny i formalny, jak również wiedza, fachowość 
i doświadczenie w branży jej autora. Zgodnie z linią orzecznictwa Sądu Najwyższego 
opinia biegłych podlega ocenie sądu. Sąd jest powołany do kontrolowania logicznego 
biegu przesłanek opinii oraz konfrontowania wniosków z zebranym w sprawie materia-
łem dowodowym. Jednak taka ocena jest możliwa wówczas, gdy opinia jest prawidłowo 
sporządzona, nie zawiera niejasności, sprzeczności i luk oraz w sposób wyraźny określa 
stanowisko biegłych. Nie zmienia to jednak faktu, iż opinii biegłego nie przypisuje się 
wyjątkowego znaczenia dowodowego.

Opinia jest informacją o czynnościach i badaniach wykonywanych przez biegłego 
oraz o jego wnioskach. Jest także samodzielnym źródłem i środkiem dowodowym. 
Zgodnie z art. 200 § 2 kpk powinna zawierać następujące elementy:
  • dane personalne oraz informacje dotyczące specjalności, wykształcenia i stanowiska 

zawodowego oraz stopni i tytułów naukowych biegłych,
  • dane personalne oraz inne niezbędne informacje dotyczące osób uczestniczących 

w przeprowadzaniu ekspertyzy, ze wskazaniem czynności dokonanych przez każdą 
z nich,

  • w przypadku opinii instytucji – pełną nazwę i siedzibę instytucji,
  • określenie czasu prowadzonych badań, datę wydania opinii,

7 T. Tomaszewski, Dowód z opinii ..., s. 73–74.
8 Wyrok SN z 10.05.1982 r., IIKR 82/82, OSNKW 1982, nr 10–11, poz. 78.
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  • sprawozdanie z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń oraz oparte na nich 
wnioski,

  • podpisy wszystkich biegłych, którzy uczestniczyli w wydaniu opinii.

Rola informatyki śledczej

Informatyka śledcza jest gałęzią nauk sądowych, której celem jest dostarczenie 
cyfrowych środków dowodowych popełnionych przestępstw lub nadużyć. Jej zadaniem 
jest poszukiwanie, odzyskiwanie, zbieranie, analizowanie oraz prezentowanie informa-
cji cyfrowych znajdujących się na różnego rodzaju nośnikach.

Informatyka śledcza w zależności od potrzeb może spełniać dwie funkcje: 
  • informacyjną – na etapie prowadzenia dochodzenia dostarcza wskazówek i śladów, 

które umożliwiają dalsze zgłębianie interesujących zagadnień,
  • dowodową – na etapie procesowym umożliwia niepodważalne udowodnienie popeł-

nienia określonych czynów lub posiadania określonych informacji w postaci dowodu 
cyfrowego.

Podstawowe możliwości informatyki śledczej

Do podstawowych możliwości informatyki śledczej należy:
  • uwierzytelnione zabezpieczanie informacji cyfrowych na potrzeby dowodu 

cyfrowego,
  • odtwarzanie zawartości informacji skasowanych, a jeszcze nie nadpisanych,
  • prezentacja historii przeglądania stron internetowych, zarejestrowanej przez prze-

glądarki internetowe,
  • prezentacja wysłanych, otrzymanych lub skasowanych wiadomości poczty 

elektronicznej,
  • prezentacja wysłanych, otrzymanych lub skasowanych wiadomości komunikatorów 

internetowych rejestrowanych w archiwum (np.: Gadu-Gadu, Skype czy Tlen),
  • prezentowanie dokumentów w postaci plików w formatach edytorów tekstu, arkuszy 

kalkulacyjnych, baz danych, skanów, zdjęć, faksów, nagrań audio i wideo,
  • prezentacja informacji z programów wspomagających prowadzenie działalności 

gospodarczej, np.: programy księgowe, rachunkowe, fakturujące czy magazynowe,
  • prezentacja książki telefonicznej, połączeń i SMS-ów wysyłanych, odebranych lub 

skasowanych przez telefony komórkowe.

Główne zasady informatyki śledczej

Dowód cyfrowy ma cechy szczególne, które odróżniają go od tradycyjnych dowo-
dów rzeczowych. Obrazy, dźwięk, tekst i inne dane przechowywane w postaci cyfrowej 
mogą być łatwo zniszczone i uszkodzone. Informacyjna właściwość nośnika może zostać 
zmieniona poprzez modyfikację lub usunięcie danych, w tym również poprzez celową 
manipulację. Ponadto zapis, z jakim mamy do czynienia w systemach komputerowych, 
umożliwia manipulację w taki sposób, że nie będzie możliwe stwierdzenie, czy i kiedy 
te zmiany nastąpiły. 

Zrozumienie cech dowodu cyfrowego pozwala na wprowadzenie nowych technik, 
takich jak na przykład zabezpieczenie jedynie zawartości nośników, bez zatrzymywania 
sprzętu komputerowego. Dowód cyfrowy wymaga również specyficznego obchodzenia 
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się z nim w całym postępowaniu – od zabezpieczenia, poprzez analizę, aż po prezentację 
w sądzie. Takie podejście, poprzez „najlepsze praktyki”, wprowadza informatyka śled-
cza. Praktyki te sprowadzają się przede wszystkim do dbania o jego dwie podstawowe 
cechy – tj. o jego  autentyczność i wierność. Autentyczność odpowiada za bezsporność 
pochodzenia materiału, a wierność za możliwość stwierdzenia, czy materiał nie został 
w jakikolwiek sposób zmieniony w trakcie zabezpieczania lub analiz. 

Biorąc pod uwagę powyższe cechy dowodu cyfrowego, przy związanych z nim 
badaniach powinno się stosować następujące zasady informatyki śledczej:
  • zabezpieczenie oraz analiza informacji cyfrowych powinny być dokumentowane 

w celu umożliwienia późniejszej weryfikacji dokonanych czynności,
  • informacje cyfrowe zabezpiecza się w kolejności od najbardziej ulotnych do najmniej 

ulotnych,
  • zabezpieczenie informacji cyfrowych realizuje się poprzez wykonanie kopii binarnej 

(odtworzenie oryginału bit po bicie) z weryfikacją integralności za pomocą sum 
kontrolnych,

  • zabezpieczanie informacji cyfrowych powinno przebiegać z wykorzystaniem roz-
wiązań technicznych uniemożliwiających modyfikację źródła,

  • analizę zabezpieczonych informacji cyfrowych przeprowadza się zawsze na kopii 
binarnej, zweryfikowanej za pomocą sumy kontrolnej.

Zabezpieczanie informacji cyfrowych

W dowolnym śledztwie może wystąpić konieczność zabezpieczenia infor-
macji cyfrowych. Najczęściej zabezpieczenia danych dokonuje się w trakcie 
przeszukania i jest ono elementem gromadzenia materiału dowodowego. Ze względu 
na specyfikę informacji cyfrowych ich zabezpieczanie wymaga specjalnego podejścia 
i przygotowań.

Rodzaje informacji

Informacje cyfrowe mogą być przechowywane w trwałych magazynach danych, 
którymi są wszelkiego rodzaju nośniki elektroniczne. Dane mogą też znajdować się 
w pamięci operacyjnej, ulotnej, nieodpornej na wyłączenie zasilania. Obecnie nośnikiem 
danych elektronicznych mogą być różnorodne urządzenia techniczne – urządzenia do 
magazynowania danych typu pendrive, płyty CD, DVD, dyski twarde, napędy zip, rzadziej 
już wykorzystywane dyskietki, taśmy magnetyczne czy karty dziurkowane. Coraz czę-
ściej informacje cyfrowe mogą przechowywać również urządzenia codziennego użytku: 
telefony, drukarki, cyfrowe rejestratory dźwięku lub obrazu oraz aparaty fotograficzne.

Nośniki informacji

Nośniki informacji można podzielić ze względu na zjawiska fizyczne wykorzy-
stywane do trwałego przechowywania informacji na: magnetyczne i elektroniczne.

Magnetyczne – dyskietki, dyski twarde, taśmy.
  • Dyskietka, inaczej dysk miękki (ang. floppy disc) – przenośny dysk wymienny 

o niewielkiej pojemności, umożliwiający zarówno odczyt, jak i zapis danych. Obecnie 
dostępne są na rynku praktycznie tylko dyskietki 3,5-calowe i ich warianty. Od kilku 
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lat dyskietki gwałtownie tracą na popularności na rzecz pamięci USB i pamięci flash, 
które cechują jeszcze mniejsze rozmiary i znacznie większa pojemność.

  • Dysk twardy (ang. hard disc drive) – jeden z typów urządzeń pamięci masowej, wyko-
rzystujących do przechowywania danych nośnik magnetyczny. Nazwa „dysk twardy” 
powstała w celu odróżnienia tego typu urządzeń od tzw. dysków miękkich, czyli 
dyskietek, w których nośnik magnetyczny naniesiono na elastyczne podłoże, a nie 
jak w dysku twardym na sztywne. Pojemność pojedynczego dysku wynosi do 3 TB.

Optyczne – CD, DVD, Blu-ray disc.
  • Płyta kompaktowa (ang. Compact Disc, CD-ROM – Compact Disc – Read Only 

Memory) – poliwęglanowy krążek z zakodowaną cyfrowo informacją do bezkon-
taktowego odczytu światłem lasera optycznego. Standardowa płyta CD ma średnicę 
120 mm i jest w stanie pomieścić 700 MB danych lub 80 minut dźwięku.

  • DVD (ang. Digital Video Disc lub Digital Versatile Disc) – zapis danych na optycz-
nym nośniku danych, podobnym do CD-ROM (te same wymiary: 12 lub 8 cm), lecz 
o większej pojemności uzyskanej dzięki zwiększeniu gęstości zapisu. W zależności od 
typu może pomieścić od 4,38 GB (jednowarstwowe, jednostronne płyty, powszech-
nie znane jako DVD5) do ponad 17 GB (płyty dwuwarstwowe, dwustronne).

  • Blu-ray Disc (BD) – format zapisu optycznego, opracowany jako następca formatu 
DVD. Wyróżnia się większą pojemnością od płyt DVD i pozwala na zapisanie 25 GB 
danych na płytach jednowarstwowych. W użytku są również płyty dwuwarstwowe 
o pojemności 50 GB.

Elektroniczne – pendrive, SSD, karty pamięci
  • Pamięć USB (znana także pod nazwami: PenDrive, USB Flash Drive, Flash 

Disk, FlashDrive, Finger Disk, Massive Storage Device, Flash Memory Stick Pen 
Drive, USB-Stick) – urządzenie przenośne zawierające pamięć nieulotną typu 
Flash EEPROM. Zaprojektowane do współpracy z komputerem poprzez port USB 
i używane do przenoszenia danych między komputerami oraz urządzeniami obsłu-
gującymi pamięci USB. W chwili obecnej osiągają pojemności kilkuset GB.

  • SSD (ang. Solid State Drive, rzadko Solid State Disk) – urządzenie pamięci masowej 
służące do przechowywania danych. Zbudowane na pamięci typu flash. Obecnie 
dyski SSD coraz częściej zastępują mechaniczne dyski twarde.

  • Karta pamięci (ang. memory card) – półprzewodnikowy nośnik danych występu-
jący w niezliczonych odmianach. Do popularnych standardów kart pamięci należą: 
CompactFlash (CF), Secure Digital (SD), MultiMedia Card (MMC), Memory Stick 
(MS), SmartMedia (SM), xD, T-Flash (znane jako microSD).

Dane w telefonach komórkowych

Z telefonów komórkowych korzystamy zarówno w życiu zawodowym, jak 
i prywatnym. Różnorodność informacji zawartych w „komórkach” wynika z wszech-
stronności samych urządzeń. Praktycznie każdy telefon komórkowy można wyposażyć 
w kartę pamięci umożliwiającą gromadzenie gigabajtów danych. Większość telefonów 
komórkowych posiada możliwość łączenia się z internetem, wysyłania wiadomości 
e-mail czy korzystania z różnego rodzaju komunikatorów internetowych. Z telefonu 
komórkowego i karty SIM można też wydobyć dane o połączeniach wysłanych 
i odebranych SMS-ach, ostatniej lokalizacji telefonu, ostatnio używanej karcie SIM. 
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W przypadku odpowiedniego wyodrębnienia i zabezpieczenia tych informacji otrzy-
mujemy ogrom materiału mogącego stanowić dowód cyfrowy.

Faza wstępna – planowanie i przygotowanie

Przed przystąpieniem do czynności zabezpieczania danych cyfrowych należy 
przygotować odpowiedni plan działania i zapewnić odpowiednią do planu liczbę osób 
i liczbę urządzeń technicznych. Podstawą planowania jest skala danych, których ma 
dotyczyć zabezpieczanie, tj. informacje dotyczące tego, czy zabezpieczamy dane 
w domu prywatnym, czy w międzynarodowym koncernie z setkami komputerów oraz 
co chcemy zabezpieczyć – komputery, tylko nośniki informacji czy tylko wybrane dane 
z konkretnej aplikacji. 

Na tym etapie, szczególnie w przypadku zabezpieczania danych w firmach, bar-
dzo pomocne jest przeprowadzenie rozpoznania operacyjnego w celu zorientowania się 
w ilości komputerów, ewentualnego podłączenia do Internetu lub innych sieci, w tym 
bezprzewodowych Wi-Fi, obecności działu informatycznego itp.

Posiadając powyższe informacje, należy skonsultować się z biegłym lub specja-
listą w celu określenia dalszego zabezpieczania danych. Biegły podpowie możliwe 
scenariusze działań technicznych, wskaże na wymagane środki i zasoby w postaci 
dysków twardych, urządzeń do kopiowania i oprogramowania specjalistycznego. Poza 
tym określi orientacyjny czas zabezpieczania informacji (np. wykonanie kopii binarnej 
niewielkiego dysku twardego o pojemności 80 GB i wygenerowanie dla niego sumy 
kontrolnej typu MD5 trwa ok. 90 minut, a w tej chwili przeciętne pojemności dysków 
twardych komputerów PC to 250–1000 GB). 

Faza zasadnicza – zabezpieczanie

Informacyjna właściwość nośnika może w łatwy sposób zostać zmieniona poprzez 
modyfikację lub usunięcie danych, w tym również poprzez celową manipulację. Ponadto 
zapis binarny, z jakim mamy do czynienia w systemach komputerowych, umożliwia 
modyfikację w taki sposób, że nie będzie możliwe stwierdzenie, czy zmiany te nastąpiły.

Mając do czynienia z dowodem cyfrowym, należy zatem zwrócić uwagę na nastę-
pujące jego cechy, wyróżniające go spośród innych dowodów rzeczowych:
  • łatwość usunięcia i modyfikacji dającą nieograniczoną możliwość manipulacji 

zapisami, w tym bez możliwości zidentyfikowania zmian,
  • możliwość zwielokrotniania, również w sposób, w którym nie ma technicznej możli-

wości rozróżnienia zapisu pierwotnego od kopii. Można przyjąć, że dowód cyfrowy 
cechuje równość oryginału i kopii (wielość oryginałów),

  • w większości przypadków przedstawienie dowodu wymaga przetworzenia informa-
cji w celu jej percepcji, co może pociągać za sobą na przykład różnice interpretacyjne 
analiz dokonywanych w środowisku pierwotnym (tam, gdzie nośnik miał zastoso-
wanie) i badawczym.

A zatem, aby całkowicie zabezpieczyć przechowywane na nośnikach elektro-
nicznych informacje, należy zastosować odpowiednie instrumenty uwierzytelniające 
(szczególne środki techniczne) do zabezpieczania:
  • dowód powinien być zachowany w stanie z chwili zabezpieczenia, z dokładnym 

odnotowaniem daty i czasu. Sama czynność zabezpieczania powinna odbyć się 
w obecności świadków (czy też osób przybranych przy przeszukaniu),
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  • zabezpieczany sprzęt i nośniki powinny być prawidłowo oznakowane, opisane 
i ewentualnie oplombowane. W zależności od sprawy numery seryjne wszystkich 
urządzeń wchodzących w skład systemu, powinny zostać odnotowane (ze względu na 
możliwość ich późniejszej zamiany). W sprawach, w których może być to konieczne, 
należy fotograficznie udokumentować wszystkie elementy i połączenia wchodzące 
w skład danego systemu,

  • jedyną możliwością autoryzacji materiału, zakładając możliwość stwierdzenia 
późniejszych zmian, jest wyliczenie w momencie zabezpieczania sumy kontrolnej 
nośnika. Możliwość ponownego wyliczenia sumy w późniejszych etapach postępo-
wania oraz porównanie jej z sumą wyliczoną w momencie zabezpieczenia pozwala 
na stwierdzenie, czy materiał nie został zmieniony,

  • późniejsze badania materiału powinny być prowadzone wyłącznie na kopii (utwo-
rzonej na zasadzie równości z oryginałem), tak aby nie naruszyć wartości dowodowej 
oryginału i umożliwić innym biegłym przeprowadzenie kolejnego badania na tym 
samym materiale. Z tego samego powodu badania prowadzone na oryginale powinny 
być prowadzone z użyciem technik uniemożliwiających zmiany zapisów zawartych 
na badanym nośniku.

Podczas zabezpieczania dowodów należy zapewnić odizolowanie urządzeń od 
osób, które mogłyby – celowo lub przypadkowo – zmienić bądź usunąć znajdujące się 
na nich zapisy informacji. Jeśli komputery są podłączone do sieci, możliwa jest zdalna 
ingerencja osób trzecich i na przykład wymazanie istotnych danych. Niektóre informacje 
mogą być przechowywane nie w kluczowych systemach, lecz na pamięciach przenośnych 
(np. breloczki z pamięciami USB). Informacje mogą być zabezpieczone za pomocą haseł, 
kluczy szyfrowych, kluczy fizycznych i innych urządzeń z kontrolą dostępu. 

O ile to możliwe, dalsze zabezpieczanie powinno przebiegać bez jakiejkolwiek 
pomocy informatycznej osób podejrzanych. Od osób pracujacych w dziale informa-
tycznym (lub innych dostępnych) należy uzyskać wiedzę na temat struktury sieci 
komputerowych, podłączenia Internetu, funkcji poszczególnych komputerów i osób je 
obsługujących, zabezpieczeń informatycznych, haseł administracyjnych i odszyfrowu-
jących oraz kodów PIN telefonów komórkowych.

Urządzeń wyłączonych nie należy włączać. W przypadku włączonych urządzeń 
i komputerów, należy dokonać oględzin w celu oceny przyłączonych zasobów siecio-
wych, urządzeń i programów szyfrujących. Wszystkie czynności należy odnotować 
w protokole, a ekrany sfotografować. Gdy mamy do czynienia z szyfrowaniem danych, 
należy wykonać ich kopię z włączonego komputera.

Wszystkie nośniki i urządzenia wymagają przechowywania w bezpiecznych 
warunkach, z dala od źródeł ciepła i promieniowania, pól elektromagnetycznych, 
wilgoci, wibracji, wstrząsów i uderzeń mechanicznych.

W protokole należy zanotować nazwy użytkowników, hasła dostępu, kody PIN itp.
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Minisłownik pojęć związanych z informatyką śledczą

Blokery zapisu – urządzenia uniemożliwiające ingerencję w badany nośnik. Pozwalają na 
odczyt informacji i wykonanie kopii, ale nie pozwalają niczego dodać, zmienić czy poprawić. 
Ich zastosowanie w procesie sądowym nie pozwoli obronie wysunąć zarzutu manipulacji. 
BTS – stacja bazowa, zestaw urządzeń umożliwiających komunikację telefonu komór-
kowego z siecią operatora. Zawiera nadawczo-odbiorczy zestaw anten zamontowany 
na odpowiednim maszcie. Dzięki informacjom na karcie SIM możliwe jest ustalenie 
ostatniej stacji bazowej, z którą nastąpiło połączenie, a więc też przybliżonego położe-
nia geograficznego telefonu.
GSM – jeden z systemów telefonii ruchomej. Połączenie można uzyskać, znajdując się 
w obszarze zasięgu stacji bazowej.
ICC – numer identyfikacyjny karty SIM, zawiera identyfikator kraju i operatora. Na 
jego podstawie operator może udostępnić IMEI – unikalny 15-cyfrowy numer seryjny 
telefonu, zawierający m.in. informacje o kraju oraz kodzie producenta. Numer ten 
powinien znajdować się pod baterią telefonu, można go też wyświetlić na większości 
telefonów za pomocą kodu *#06*.
IMSI – unikalny numer identyfikujący abonenta sieci telefonicznej zapisany na karcie 
SIM. Zawiera kod kraju i operatora. Na jego podstawie operator może ustalić przyznany 
abonentowi numer telefonu.
Kopia binarna nośnika – kopia cyfrowa „bit po bicie” obejmująca całą informację 
zawartą na nośniku, wykonywana zazwyczaj za pomocą specjalnego czytnika lub opro-
gramowania. Kopię binarną należy zweryfikować i zautoryzować za pomocą obliczonej 
sumy kontrolnej, np. MD5.
MD5 (ang. Message-Digest algorithm 5 – Skrót wiadomości wersja 5) – algorytm 
z dziedziny kryptografii, tzw. kryptograficzna funkcja skrótu, która z dowolnego ciągu 
danych generuje 128-bitowy skrót (reprezentowany zazwyczaj w postaci 32-znakowej 
liczby w zapisie szesnastkowym, np.: 91162629d258a876ee994e9233b2ad87). W przy-
padku zmiany nawet 1 bitu danych, skrót ulega zmianie.
Metadane – „dane o danych”. Za pomocą metadanych opisywane są dokumenty 
cyfrowe, w szczególności dokumenty dostępne poprzez sieci komputerowe. Mogą to 
być informacje na temat danych (plików, katalogów) zapisanych w systemie plików na 
dysku, takie jak data utworzenia czy ostatniej modyfikacji.
MSISDN – globalny numer telefoniczny abonenta.
PIN – kod 4–8-cyfrowy, ustalany przez użytkownika, uniemożliwiający odczyt danych 
z karty SIM. Po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu kodu PIN następuje blokada 
karty SIM. Za pomocą kodu PUK można odblokować kartę i ustawić nowy kod PIN.
PUK – 8-cyfrowy kod odblokowujący kod PIN, znany operatorowi. Po dziesięciokrot-
nym błędnym wprowadzeniu karta SIM zostaje trwale zablokowana.
SIM – karta mikroprocesorowa zainstalowana w telefonie, część składowa systemu 
GSM. Służy do identyfikacji abonenta. Może przechowywać spis kontaktów, ostatnio 
wybierane numery czy odebrane i wysłane SMS-y. Dane na karcie mogą zostać zabez-
pieczone kodem PIN.
Wi-Fi – potoczne określenie komputerowych sieci bezprzewodowych z transmisją 
radiową.
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Streszczenie

Artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikom tematyki związanej z informatyką 
śledczą. Został podzielony na dwie części – prawną i informatyczną. W pierwszej 
omówiono związane z tematem definicje: b i e g ł e g o , s p e c j a l i s t y  i b i e g ł e g o 
i n s t y t u c j o n a l n e g o . Przedstawiono także kryteria, tryby i formy powoływania 
biegłego oraz prawne aspekty zasięgania jego opini, które zapisano w Kodeksie postę-
powania karnego. Następnie omówiono zasady prawidłowego formułowania celu badań 
oraz najczęstsze błędy przy stawianiu pytań biegłym. Są to elementy wpływające na 
wartość dowodową jego opinii.

W części informatycznej określono pojęcie  d o w o d u  c y f r o w e g o  i wyja-
śniono naczelne zasady informatyki śledczej wynikające ze specyfiki przedmiotu 
badań, czyli informacji cyfrowych. Nakreślono także praktyczne możliwości tego typu 
informatyki oraz szczegółowo omówiono zabezpieczanie informacji cyfrowych, w tym 
rodzaje nośników informacji oraz planowanie i sposób postępowania z informacjami 
podczas realizacji procesowych.

Na końcu umieszczono minisłownik pojęć związanych z tematem artykułu.

Abstract

The article divided into two parts – legal and informatics – is aimed at familia-
rizing the readers with the subject-matter related to investigative informatics. Starting 
from the presentation of definitions of an expert, specialist, institutional expert, criteria, 
procedure and form of calling of an expert, authors demonstrates certain legal aspects of 
consulting an expert contained in the Code of Penal Procedure. Further, the principles 
of appropriate formulation of the research aim and the most frequent errors in posing 
questions to experts – in other words, elements influencing the evidence value of an 
expert opinion, were discussed.

The informatics part contains the definition of digital evidence and an outline of 
chief principles of investigative informatics deals with. The range of practical appli-
cations of investigative informatics was outlined. The security measures for digital 
information, including types of information carriers, planning, and proceeding with 
the information during realization of actions within legal proceedings were discussed 
in detail.

A glossary of notions related to investigative informatics was placed at the end.


