
JAK ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO 

W SIECI 

 

1. Regularnie aktualizuj oprogramo-

wanie, zarówno system operacyj-

ny, jak i zainstalowane w nim apli-

kacje 

Każde oprogramowanie może posiadać luki, które mogą okazać się groźne dla bezpieczeństwa Twoich 

danych. Aby je wyeliminować regularnie instaluj zalecane aktualizacje na każdym urządzeniu (kompute-

rów, smartfonów, itp.).  

2. Korzystaj z antywirusa i firewalla  

Może się zdarzyć, że wirusy komputerowe lub tzw. złośliwe oprogramowanie wyłudzające dane spowo-

dują nie tylko awarię sprzętu, lecz także wykradną prywatne informacje. Aby skutecznie przeciwdziałać 

takim sytuacjom, zainstaluj program antywirusowy i aktualizuj bazę wirusów.  

3. Uważaj na publiczne sieci Wi-Fi  

Przed połączeniem się z siecią Wi-Fi warto jednak sprawdzić jaki jest jej status. Jeśli jest to sieć „pu-

bliczna” istnieje ryzyko „podejrzenia” przez osoby trzecie przesyłanych danych, w tym tych podawanych 

podczas zakupów online czy wykonywania przelewu. Dlatego bezwzględnie unikaj wykorzystywania 

wrażliwych danych w miejscach publicznych, gdzie łatwo można paść ofiarą „złodziei”.  

4. Zadbaj o bezpieczne hasło  

Ustawić mocne hasło (10+ znaków, małe i wielkie litery, znaki specjalne i cyfry) i przechowywać je 

w bezpiecznym miejscu, np. w aplikacji KeePass. W miarę możliwości staraj się stworzyć inne hasło do-

stępu do każdego serwisu internetowego, z którego korzystasz. Dobrą praktyką będzie także każdora-

zowe wpisywanie haseł ręcznie, zamiast zapisywanie ich w przeglądarce.  

5. Bądź czujny otwierając podejrzane maile i strony internetowe. 

Niektóre e-maile, które trafią do Twojej skrzynki mogą być próbą wyłudzenia danych, np. danych logo-

wania do banku czy serwisu internetowego. Strona logowania, na której podajemy najbardziej wrażliwe 

dane, np. hasło do konta bankowego, płatności online, itp. musi być zawsze zabezpieczona specjalnym 

protokołem szyfrującym „https”, który zapobiega przechwyceniu wpisywanych danych przez osoby trze-

cie.  

 

6. Pomyśl, zanim umieścisz 

coś w Sieci  

Wszystko, co zostaje zamieszczone w In-

ternecie ma dużą szansę pozostać tam na 

zawsze. Dlatego warto zastanowić się zaw-

sze dwa razy, zanim opublikujesz coś na 

Facebooku czy innym portalu społeczno-

ściowym lub wyślesz e-mailem.  



7. Uważaj przy instalowaniu programów 

Nie instaluj niepewnych programów lub takich, których działania nie znasz. Czytaj też uważnie kolejne 

kroki instalacji, szczególnie tych darmowych. Niekiedy darmowe oprogramowanie w trakcie instalacji 

próbuje nas zachęcić do zaopatrzenia się w np. we wtyczki do przeglądarki lub programy pokazujące re-

klamy. 

8. Wykonuj kopie zapasowe 

Archiwizuj ważne dane lub stwórz harmonogram kopii zapasowych przy użyciu opcji systemu operacyj-

nego czy jakiegoś przeznaczonego do tego programu. Jeśli zdarzy się, że w wyniku awarii komputera 

lub działań wirusów stracisz swoje pliki, to dzięki kopii zapasowej w łatwy sposób je odzyskasz.   

9. Zwracaj uwagę na podejrzane na reklamy 

Nie klikaj w podejrzane reklamy na stronach i w mailach (np. „jesteś milionową osobą odwiedzającą tę 

stronę, wygrałeś samochód”). Część z nich to tylko zwykłe reklamy, ale niektóre mogą prowadzić do za-

infekowanych witryn oraz plików lub takich, które uprzykrzą nam życie instalowaniem toolbarów z dodat-

kowymi reklamami. 

 

 

 

 

 

Źródło:  

http://nf.pl/manager/6-zasad-bezpiecznego-korzystania-z-sieci,,47467,276 

https://dellandyou.pl/bezpieczenstwo-komputera-w-sieci-praktyczne-porady/ 

 

 

  



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SIECI 

1. Zachowajcie bezpieczeństwo. Używajcie 

oprogramowania zabezpieczającego (np. skanerów antywi-

rusowych). Upewnijcie się, że system operacyjny jest zak-

tualizowany i zabezpieczony na wypadek, gdyby e-mail 

nieumyślnie zainfekował wasz komputer. 

2. Uważajcie na wirusy. Nie otwierajcie, nie 

odpowiadajcie i nie przesyłajcie dalej e-maili, czy też wia-

domości z komunikatora, jeśli nie znacie osoby wysyłającej 

i nie sprawdziliście zawartości programem antywirusowym. Może ona zawierać niebezpieczne oprogra-

mowanie (takie jak spyware, czy wirusy), lub być obraźliwa.  

3. Pobierajcie pliki tylko ze sprawdzonych źródeł. 

4. Zachowajcie prywatność. Nigdy nie udostępniajcie haseł, nie pozostawiaj komputera czy telefonu 

bez nadzoru, zwłaszcza, jeśli w przeglądarce internetowej lub aplikacji włączona jest opcja „zapamiętaj 

hasło”. Warto za każdym razem wylogować się nie tylko ze strony internetowej banku, poczty e-mail, itp. 

Tak, by nikt niepowołany nie zdobył dostępu do poufnych danych.  

5. Bądźcie dyskretni. Informacje, które publikujecie, stają się publiczne i widoczne dla wszystkich. Nie 

wstawiajcie informacji lub obrazków, których nie chcecie udostępniać całe-

mu światu. Uważajcie – mogą zostać przekazane dalej!  

6. Bądźcie anonimowi. Nie dzielcie się prywatnymi lub osobistymi 

informacjami. Nigdy nie zamieszczajcie lub wysyłajcie czegokolwiek, 

co może posłużyć do zlokalizowania was lub innej osoby (na przykład 

imienia i nazwiska, adresu e-mail, czy też adresu domowego). 

7. Zachowajcie dystans. Nie organizujcie spotkań z przypadkowymi 

osobami poznanymi w sieci. Jeśli już musicie, spotykajcie się wyłącznie 

w bezpiecznych i publicznych miejscach, powiadomcie kogoś o swoich planach i przyprowadźcie ze so-

bą znajomego.  

8. Bądźcie szczerzy. Możliwe, że kusi was udawanie kogoś, kim nie jesteście. Pamiętajcie, że inni 

ludzie mogą myśleć w ten sam sposób. Potrafią podawać się za kogoś, kim w rzeczywistości nie są.  

9. Bądźcie uprzejmi. Nie wdawajcie się w zbędne dyskusje z natrętnymi osobami. Jeśli ktoś was obra-

ża, po prostu odejdźcie od komputera. Powiadomcie dorosłego lub administratora o danej osobie i jej 

zachowaniu. To ma być przede wszystkim zabawa, czyż nie?  

10. Bądźcie kreatywni. Upewnijcie się, że wasza tożsamość internetowa nie ujawnia żadnych osobi-

stych informacji. Bądźcie kreatywni i wyjątkowi!  

11. Szanujcie prawo własności w Sieci. Zawsze podawaj źródło pochodzenia materiałów znale-

zionych w Internecie. 
 

Źródło:  

https://www.ea.com/pl-pl/bezpiecze_stwo-w-sieci 

https://pixabay.com/pl 


