
Co każdy pracownik 
wiedzieć powinien

Bezpieczeństwo informacji



Ogólne zasady cyberbezpieczeństwa

• Nie ma bezwzględnej miary bezpieczeństwa i nie 
ma całkowicie bezpiecznych systemów 
informatycznych.

• Mówimy o stopniu zaufania do systemu w 
odniesieniu do określonych w tym zakresie 
wymagań stawianych systemowi.

• Skuteczność zabezpieczeń zależy od ludzi. System 
bezpieczeństwa nie uchroni systemu 
informatycznego jeśli zawiedzie człowiek.

UM w Rzeszowie 2



Ogólne zasady bezpieczeństwa

• Nie istnieje żaden algorytm który dla dowolnego 
systemu ochrony może określić czy ta ochrona jest 
skuteczna

• System bezpieczeństwa musi stosować  łącznie 
różne metody ochrony w przeciwnym razie będzie 
posiadać luki. 

• Poziom bezpieczeństwa jest taki jakie jest 
najsłabsze ogniwo (często człowiek)
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Ogólne zasady cyberbezpieczeństwa

• System informatyczny zabezpieczony dzisiaj nie jest 
bezpieczny jutro !

• Codziennie powstają nowe szkodliwe programy i 
wirusy

• Postęp technologiczny stwarza nowe możliwości (np. 
szybsze komputery to szybsze łamanie haseł)

• Bezpieczeństwo jest procesem i musi podlegać częstej 
weryfikacji.
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Polityka Bezpieczeństwa 
Informacji

• Zasady ochrony informacji w organizacji opisywane 
są w Polityce Bezpieczeństwa Informacji.

• Polityka Bezpieczeństwa Informacji to zbiór 
dokumentów opisujących zasady i sposoby ochrony 
informacji przetwarzanych w organizacji.
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Polityka Bezpieczeństwa 
Informacji

• Polityka dotyczy wszystkich osób zatrudnionych w 
organizacji, w rozumieniu Kodeksu pracy. 

• Przedstawione w niniejszym dokumencie środki i 
metody ochrony informacji dotyczą wszelkich jej 
form zapisu, w tym informacji zapisanych na 
nośnikach elektronicznych, optycznych, 
magnetycznych i papierowych.

UM w Rzeszowie 6



Ogólne zasady cyberbezpieczeństwa

Podstawą do oceny ryzyka i poprawienia bezpieczeństwa 
w systemach informatycznych jest odpowiedź na trzy 
podstawowe pytania:

• Co chronić?
• Przed czym chronić?    – analiza ryzyka
• Jak chronić?

Ponadto:
• Ile czasu, wysiłku i pieniędzy można poświęcić, aby 

zapewnić sobie odpowiednią ochronę?
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Co chronić   - Aktywa

Do elementów wymagających ochrony należy zaliczyć:

środki materialne, np.:

• komputery,

• dane o charakterze strategicznym,

• kopie zapasowe i archiwa,

• podręczniki i książki,

• wydruki,

• nośniki z komercyjnym oprogramowaniem,

• urządzenia i okablowanie komunikacyjne,

• dane osobowe,

• dane audytu.
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Co chronić   - Aktywa

Środki niematerialne, np.:

• bezpieczeństwo i zdrowie pracowników,

• prywatność użytkowników,

• hasła pracowników,

• wizerunek publiczny i reputacja,

• dobre imię klientów,

• zdolności produkcyjne lub do prowadzenia usług,

• dane konfiguracyjne sprzętu
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Przed czym chronić 

Analiza ryzyka obejmuje – prawdopodobieństwo 
wystąpienia zdarzenia i  koszty szkody poniesionej w 
wyniku wystąpienia zdarzenia.
• trzęsienie ziemi ?
• powódź ?
• pożar ? 
• awaria zasilania ?
• wirusy ?
• hakerzy ? 
• niewyszkoleni  pracownicy ? 
• niezadowoleni administratorzy ?
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Jak chronić

• Stosować Politykę Bezpieczeństwa Informacji w 
organizacji.

• Polityka to zbiór dokumentów opisujących zasady i 
sposoby ochrony informacji przetwarzanych w 
organizacji.

• Zaleca się (PN-ISO/IEC 27002) aby na najwyższym 
poziomie organizacje określiły „politykę 
bezpieczeństwa informacji” zatwierdzoną przez 
kierownictwo, w której określono podejście 
organizacji do zarządzania jej celami 
bezpieczeństwa informacji.
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Organizacyjne metody ochrony

• Polityka bezpieczeństwa instytucji

• Regulaminy i procedury dla osób korzystających z 
systemów informatycznych

• Polityka zakupu sprzętu i oprogramowania

• Szkolenia pracowników

Dokładniej opisują to normy
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Od czego zależy bezpieczeństwo

• W normie ISO/IEC27001 wyróżniono jedenaście 
obszarów, mających wpływ na bezpieczeństwo 
informacji w organizacji:

1. Polityka bezpieczeństwa;

2. Organizacja bezpieczeństwa informacji;

3. Zarządzanie aktywami;

4. Bezpieczeństwo zasobów ludzkich;

5. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe;
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Od czego zależy bezpieczeństwo

6.  Zarządzanie systemami i sieciami;

7.  Kontrola dostępu;

8.  Zarządzanie ciągłością działania;

9.  Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów 
informatycznych;

10. Zarządzanie incydentami związanymi z 
bezpieczeństwem informacji;

11. Zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi 
standardami
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Norma PN-ISO/IEC 27002
Niektóre zalecenia

• Zaleca się, aby wszyscy pracownicy organizacji, 
przeszli stosowne szkolenie uświadamiające oraz 
regularnie otrzymywali aktualizacje polityk i 
procedur bezpieczeństwa informacji związanych z 
ich stanowiskiem pracy.

• Szkolenia powinny odbywać się cyklicznie zwłaszcza 
w celu objęcia nowych pracowników i tych którzy 
zmieniają stanowiska pracy.
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Norma PN-ISO/IEC 27002
Niektóre zalecenia

• Zaleca się aby umowy z pracownikami i 
kontrahentami określały odpowiedzialność stron w 
obszarze bezpieczeństwa informacji, 
odzwierciedlały politykę bezpieczeństwa informacji 
w organizacji, oraz zawierały deklaracje w zakresie:

• podpisywania zobowiązań do zachowania poufności 
informacji przez pracowników i kontrahentów,

• działań podejmowanych , jeśli pracownik lub 
kontrahent nie przestrzega wymagań 
bezpieczeństwa organizacji
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Norma PN-ISO/IEC 27002
Zalecenia

• Szkolenia powinny obejmować podstawowe 
procedury bezpieczeństwa informacji takie jak:

• Raportowanie incydentów związanych z 
bezpieczeństwem informacji. 

• Podstawowe zabezpieczenia jak:

• Bezpieczeństwo haseł,

• Zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem,

• Zasada czystego biurka.
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Ogólnie - Techniki zabezpieczeń

• Organizacyjne – Polityka Bezpieczeństwa Informacji

• Administracyjne – wymagania w stosunku do 
pracowników 

• Fizyczne – strefy chronione – serwerownie, urządzenia 
sieciowe

• Programowe – Firewall, programy detekcji intruzów
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Bezpieczna informacja

Informacja bezpieczna to taka, która poprzez swoją

zawartość udowadnia, że jest:

• autentyczna,

• integralna (nie została zmieniona),

• poufna (zaszyfrowana),

• posiada cechy niezaprzeczalności nadania,

• była i jest dostępna tylko osobom do tego 
upoważnionym.

Jeżeli informacja nie posiada którejś z wymienionych 
wyżej cech, to może się okazać że została ujawniona. 
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Bezpieczeństwo danych 
Poufność

Poufność: Ochrona danych przed odczytem i 
kopiowaniem przez osobę nieupoważnioną. 

Ten typ bezpieczeństwa obejmuje nie tylko ochronę 
danych w całości, ale również poszczególnych jej 
fragmentów. 
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Bezpieczeństwo danych 
Poufność

• Atak na poufność

• Przechwytywanie danych w sieci

• Kopiowanie plików lub programów
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Bezpieczeństwo danych 
Spójność

Spójność danych: Ochrona informacji (w tym 
programów) przed usunięciem lub jakimikolwiek 
zmianami bez pozwolenia właściciela. Chronione 
informacje obejmują również zapisy systemu 
rozliczania, kopie zapasowe, atrybuty plików.
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Bezpieczeństwo danych 
Spójność

• Strona nieautoryzowana uzyskuje dostęp do aktywów 
ale również je narusza

• Atak na spójność

• Zmiana wartości w plikach danych

• Modyfikacja programu

• Modyfikacja wiadomości transmitowanej siecią
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Bezpieczeństwo danych 
Dostępność

Dostępność: Ochrona świadczonych usług przed 
zniekształceniem i uszkodzeniem. Jeśli użytkownik 
potrzebuje skorzystać z systemu, który jest niedostępny, 
skutek jest taki sam, jak gdyby z systemu usunięto dane.
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Atak na dostępność

• Przerwanie przepływu

• Aktywa ulegają zniszczeniu – stają się niedostępne –
zniszczenie dysku, zablokowanie sieci itp.
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Bezpieczeństwo danych 
Niezaprzeczalność

• Niezaprzeczalność: Brak możliwości wyparcia się 
swego uczestnictwa w całości lub w części wymiany 
danych. 

• Zapewnienie niezaprzeczalności transakcji jest jedną z 
cech podpisu kwalifikowanego.  

• Podpis umieszczony jest na karcie kryptograficznej 
zawierającej poświadczony certyfikat, który wiąże 
dane osoby z kluczem publicznym. Karta  zawiera 
również klucz prywatny. 
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Bezpieczeństwo danych 
Użytkownicy mający dostęp do informacji

• Szkolenia służą zwiększeniu bezpieczeństwa poprzez 
uświadomienie użytkownikom  jakie ich zachowania 
mogą być wykorzystane podczas włamania do 
systemu.

• Im bardziej świadomi – wyszkoleni użytkownicy, tym 
bardziej bezpieczne są systemy z którymi pracują.

UM w Rzeszowie 27



Warto wiedzieć

• Adres strony internetowej może wyglądać bardzo 
podobnie  ale może być sfałszowany

• np.

• RZESZOW.gov.pl i   RZESZ0W.gov.pI

• są różnymi adresami

• Nie próbować jak działają programy do włamań –
będzie to potraktowane jak atak na bezpieczeństwo 
systemu. 

• Administrator nie wie czy to test , czy atak.
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Warto wiedzieć

• Użytkownicy systemu w zakresie odpowiednim do swoich 
zadań i obowiązków są zobowiązani:

• znać treść Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz 
dokumentów regulujących szczegółowo zasady zachowania 
bezpieczeństwa danych.

• każdy użytkownik systemu powinien zostać poinformowany 
o zakresie odpowiedzialności i obowiązków wynikających z 
tej  Polityki wraz z konsekwencjami prawnymi, a w 
przypadku pracowników, dyscyplinarnymi , wynikającymi z 
naruszenia Polityki oraz dokumentów z nią powiązanych.

• każdy użytkownik systemu powinien podpisać stosowne 
zobowiązanie do przestrzegania regulacji wewnętrznych i 
zewnętrznych dotyczących tego obszaru.

UM w Rzeszowie 29



Systemy informatyczne – zagadnienia 
prawne

• Niektóre działania w zakresie ochrony informacji 
podlegają sankcjom karnym.

• Art. 276. Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, 
ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa 
wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 
2. 

• Sankcjonowane są tu wszelkie przypadki naruszenia 
spójności dokumentu elektronicznego oraz zniszczenia 
lub pozbawienia go mocy dowodowej.
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Systemy informatyczne – zagadnienia 
prawne
• Art. 278

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

• § 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby 
uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

• Nielegalne uzyskanie programu może mieć postać 
skopiowania kodu (fizycznego lub do pamięci 
operacyjnej komputera) w celu przetwarzania 
określonych danych.
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Systemy informatyczne – zagadnienia 
prawne

• Art. 287

• Rodzaj przestępstwa  - Wysokość kary

• Przestępstwa przeciwko ochronie informacji

• Hacking - do 2 lat

• Podsłuch i inwigilacja - do 2lat

• Naruszenie integralności komputerowego zapisu 
informacji - od 2 do 3 lat

• Sabotaż komputerowy - od 6 mies. do 8 lat
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Warto wiedzieć - licencje
Total Commander – program może być używany legalnie tylko 
przez miesiąc – potem należy go zarejestrować i wykupić licencję. 
Bez rejestracji nadal działa bez ograniczeń – lecz użytkownicy 
narażeni są na sankcje ponieważ używają go nielegalnie.
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10 przykazań cyberbezpieczeństwa

1. Dbaj o hasła

2. Zabezpiecz fizyczny dostęp do dokumentów, urządzeń 
i komputerów

3. Chroń firmowe dane w odpowiedni sposób

4. Używaj urządzeń służbowych w odpowiedni sposób

5. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania do poczty elektronicznej

6. Zachowaj ostrożność w kontaktach z otoczeniem organizacji

7. Ostrożnie korzystaj z Internetu

8. Nie przekazuj poufnych danych przez telefon

9. Stosuj kopie bezpieczeństwa

10. Zgłaszaj incydenty zagrażające bezpieczeństwu
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1. Dbaj o hasła

• Zasady są na ogół znane ale …

• Pamiętaj, że hasło to klucz do Twojego konta.

• Za wszystko co wykonano w systemie po zalogowaniu 
się Twoimi danymi Ty odpowiadasz.

• Potrzebujesz dobrego klucza i dobrze chronionego.
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Znajdź hasło
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Znajdź hasło
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Jakie długie hasło

Paradoks – czasem długie nie jest dobre

– Krótkie hasła – łatwe do złamania

– Długie hasła – trudno zapamiętać, ludzie zapisują i 
łatwo podejrzeć.

Można stosować karty do autoryzacji ale wtedy 
potrzebny jest PIN który  też może być skradziony.

UM w Rzeszowie 38



Dlaczego długie hasło

Rozwój technologii wymusza coraz dłuższe hasła.

5-literowe hasło daje 10 milionów kombinacji - haseł:

W 1975 r., komputer potrzebował 10ms do sprawdzenia jednego hasła 
co daje 1 dzień na złamanie jednego z 10 milionów haseł metodą 
słownikową.

W 2005, potrzeba .01μs do sprawdzenia jednego hasła co daje   0,1 sek.  
na złamanie jednego z 10 milionów haseł metodą słownikową.

W przypadku 8-znakowego hasła z dużymi i małymi literami oraz cyframi 
czas ten wydłuża się do 69 dni (w 2005 r.)  

Teraz w 2019 r. oczywiście odpowiednio krócej.

Niestety ludzie stosują oczywiste wzory – duża litera na początku, cyfra 
na końcu co ułatwia złamanie hasła.
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Przykład złamanych haseł 
LinkedIn
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Przykład złamanych haseł 
MySpace
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2. Zabezpiecz fizyczny dostęp 
do dokumentów, urządzeń 
i komputerów

• Zasada czystego biurka

• Blokada ekranu gdy odchodzimy od stanowiska

• Odpowiednie ustawienie monitora

• Niszczarka dokumentów

• Po pracy dokumenty zamknięte

• Czyścić tablice po spotkaniach !
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3. Chroń firmowe dane w odpowiedni 
sposób

• Nie kopiuj na pendrive 

• Nie drukuj bez potrzeby

• Nie przesyłaj e-mailem na zewnątrz organizacji 

• Jeśli przesyłasz – szyfruj i przesyłaj hasło innym 
kanałem np. SMS

• Przestrzegaj regulaminu bezpieczeństwa informacji.
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4. Używaj urządzeń służbowych 
w odpowiedni sposób

• Regulamin PBI określa, że urządzeń służbowych nie 
należy używać do celów prywatnych bo:

• - odwiedzane miejsca internetowe mogą zawierać 
szkodliwe oprogramowanie,

• - wszystkie czynności użytkownika są monitorowane 
przez administratora systemów informatycznych.
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5. Stosuj zasadę ograniczonego 
zaufania do poczty elektronicznej

• Pamiętaj – poczta zazwyczaj nie jest szyfrowana, 
wszystko co wysyłasz może być łatwo przechwycone w 
sieci przy użyciu ogólnie dostępnych programów.

• Pamiętaj, że przysłana wiadomość może być fałszywa 
– ktoś podszywa się pod nadawcę w celu np. 
przekierowania Cię na fałszywą stronę banku w celu 
wyłudzenia danych logowania.

• Nie klikaj na linki zamieszczone w poczcie jeśli nie 
masz całkowitej pewności co do nadawcy. 
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5. Stosuj zasadę ograniczonego 
zaufania do poczty elektronicznej

• E-mail — źródła: 

• 1. Czy adres źródła znany jest organizacji i zawarty w 
wykazie źródeł? 

• 2. Czy podpis PGP jest prawidłowy? 

• 3. W razie wątpliwości sprawdź pełne nagłówki 
wiadomości. 
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Poczta
• Emocje

• Unikaj wysyłania e-maili, kiedy jesteś zdenerwowany. Taka wiadomość 
może działać na Twoją szkodę, kosztując Cię nawet utratę pracy lub 
przyjaźni. (zwłaszcza gdy pomylisz adresy)

• Prywatność

• Warto pamiętać, że poczta e-mail nie zawsze służy ochronie prywatności. 
Twoja wiadomość może być odczytana przez każdego, kto uzyska do niej 
dostęp (podobnie jak w przypadku pocztówki przesyłanej tradycyjną 
pocztą). 

• Twój e-mail może być łatwo przesłany dalej, opublikowany na publicznym 
forum, ujawniony w przypadku nakazu sądowego, lub upubliczniony w 
konsekwencji włamania na serwer. Jeżeli chcesz przekazać coś naprawdę 
osobistego, chwyć za słuchawkę i po prostu wykonaj telefon.

Za:  https://www.cert.pl/ouch/
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6. Zachowaj ostrożność w kontaktach 
z otoczeniem organizacji

Wszyscy pracownicy powinni znać formy ataków typu 
„social engineering” zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa 
Informacji . To pozwoli ich unikać.

Social engineering - inżynieria socjalna, socjotechnika –
metody manipulacji psychologicznej  w stosunku do 
użytkowników. Wykorzystywana jest niewiedza lub 
łatwowierność użytkowników systemów informatycznych, 
aby poprzez uzyskanie od nich niejawnych informacji przez 
cyberprzestępcę pokonać dobre zabezpieczenia systemów 
odporne na wszelkie formy ataku. 
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6. Zachowaj ostrożność w kontaktach 
z otoczeniem organizacji
Oprócz edukacji należy redukować ryzyko innymi 
sposobami. 

Ogólna lista kontrolna 

• Czy źródło jest znane i zarejestrowane jako takie? 

• Czy informację otrzymano standardowym kanałem? 

• Czy informacja zawiera „dziwne” informacje, „sprawiające 
wrażenie” nieprawidłowych? 

• Ufaj swoim uczuciom, jeżeli jakaś informacja budzi wątpliwości, 
nie podejmuj na jej podstawie działań, lecz zweryfikuj ją 
ponownie! 
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Phishing sms
przykład social engineering

Treść SMS-a od oszustów, źródło: Niebezpiecznik.  
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Phishing - Fałszywy SMS. 
Źródło: Alior Bank
Po kliknięciu na link w wiadomości, ofiara przenoszona jest na fałszywą stronę banku, na której 
proszona jest o podanie loginu i hasła do konta. 
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7. Ostrożnie korzystaj z Internetu

• Zasady korzystania z internetu podczas pracy są na 
ogół opisane w Polityce Bezpieczeństwa Instytucji.

• Zasady te przewidują często możliwość 
monitorowania aktywności pracowników w 
internecie (za ich zgodą)

• Ze względów bezpieczeństwa  korzystanie z 
internetu na komputerach służbowych powinno być 
ograniczone do niezbędnego minimum

• Jeżeli chodzi o internet w domu – w internecie
znajdziemy wiele przydatnych dobrych rad jak 
uchronić się przez zagrożeniami.
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7. Ostrożnie korzystaj z Internetu

• WWW — źródła 

• 1. Łącząc się z bezpiecznymi witrynami 
internetowymi (https://), sprawdzaj certyfikaty 
przeglądarek. 

• 2. Sprawdzaj źródło pod względem zawartości i 
prawidłowości (technicznej). 

• 3. W razie wątpliwości nie klikaj żadnych łączy ani 
nie pobieraj żadnego oprogramowania. 
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8. Nie przekazuj poufnych danych 
przez telefon ( i nie pytaj o nie)

• Dotyczy to głównie:

• - danych osobowych i wrażliwych swoich, oraz innych 
osób,

• - danych dotyczących systemu informatycznego –
login, hasło do systemu operacyjnego, login, hasło do 
aplikacji, 

• - poufnych danych organizacji
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8. Nie przekazuj poufnych danych 
przez telefon

• Telefon 

• 1. Wysłuchaj uważnie nazwiska. 

• 2. Czy rozpoznajesz głos? 

• 3. W razie wątpliwości poproś o numer telefonu, aby 
oddzwonić do rozmówcy 

• 4. Nigdy przez telefon nie podawaj loginu i hasła.
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9. Stosuj kopie bezpieczeństwa

• W pracy – upewnij się, że Twój komputer objęty 
jest kopią bezpieczeństwa wykonywaną przez ASI 
(Administratora Systemów Informatycznych)

• Pamiętaj, że każda kopia danych wykonana przez 
Ciebie (jeśli pozwala na to regulamin) powinna być 
chroniona i Ty za to odpowiadasz. Nie kopiuj bez 
potrzeby.

• W przypadku komputera domowego i danych 
prywatnych – wykonuj kopie zapasowe.
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10. Zgłaszaj incydenty zagrażające 
bezpieczeństwu

• W każdej instytucji istnieje stanowiska ABI –
Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

• Każdy pracownik powinien znać kontakt (mail, 
telefon) do ABI, lub kontakt do HelpDesk.

• W przypadku wątpliwości co do bezpieczeństwa 
otrzymanych maili, telefonów, stron internetowych, 
podejrzanego działania aplikacji, należy to zgłaszać. 
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Na koniec pytania

• Proszę odpowiedzieć szczerze na następujące pytania 

• Kiedy ostatnio wykonywałem kopię bezpieczeństwa swoich danych (laptop, 
tel. komórkowy, e-mail, zdjęcia, ...)?  W firmie wykonuje administrator 

• Kiedy ostatnio uruchamiałem skanowanie komputera (lub sprawdzałem 
tzw. logi programu antywirusowego – w firmie wykonuje administrator)? 

• Czy w moje firmie opracowano i wdrożono politykę bezpieczeństwa danych 
elektronicznych? (czy np. archiwizowane są bieżące dane, pliki, poczta, ...?, 
czy monitorowany jest dostęp do Internetu?) 

• Czy zwracam uwagę na wskaźniki bezpiecznego połączenia? ( czy wiem co 
to są te wskaźniki ;-) ? 

• Czy rozumiem znaczenie jakości , poufności i przechowywania hasła ?

• Czy wiem gdzie zgłaszać incydenty bezpieczeństwa?
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Do wykonania

• Uruchamiamy skaner antywirusowy (jeśli nie mamy, to kupujemy 
legalny system antywirusowy z firewall’em, i aktualizacją) na 
komputer i smartfon. W firmie za system antywirusowy odpowiada 
Administrator.

• Zmieniamy hasła na bardziej skomplikowane 

• Analizujemy naszą domową infrastrukturę informatyczną (!) pod 
względem jej bezpieczeństwa (hasła, sieć, WIFI, udostępnianie 
zasobów) W firmie odpowiada za to Administrator.

• Postanawiamy stosować elementarne zasady bezpiecznego 
użytkowania Internetu (hasła tylko w szyfrowanych połączeniach, 
zasada ograniczonego zaufania, sprawdzanie „kłódek”, ... ) 

• Sprawdzamy czy w naszej firmie/miejscu pracy wdrożono politykę 
bezpieczeństwa 

• Jeśli nie to wymuszamy jej wprowadzenie i przestrzeganie
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Bądź mądrzejszy przed szkodą

• Chcesz wiedzieć więcej?

• Przydatne linki;

• www.cert.pl/ouch

OUCH! To cykliczny, darmowy zestaw porad bezpieczeństwa dla 
użytkowników komputerów.

• www.niebezpiecznik.pl

Informacje i porady z zakresu bezpieczeństwa informacji

• i wiele innych w internecie
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Materiały
• W prezentacji wykorzystano niektóre informacje z 

następujących materiałów :

• „Administracja i Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych” 
Politechnika Łódzka, www.kapitalludzki.p.lodz.pl

• Czy jest bezpiecznie?  Bezpieczeństwo systemów komputerowych i 
danych  - Wykład ogólnouniwersytecki,  Prof. dr hab.  Ireneusz 
Grabowski ,  www.fizyka.umk.pl/~ig 

• www.niebezpiecznik.pl

• www.cert.pl

• www.wp.pl
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