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Wstęp 
 

Współczesny świat rozwija się w niezwykle szybkim tempie. Postępu-
jący proces globalizacji, sprawia, że staje się on jedną, wielką, informacyj-
ną wioską. Każdego dnia dochodzi do znaczących odkryć, powstają nowa-
torskie opracowania oraz wynalazki. Prowadzone są liczne badania i dzia-
łania w każdej znanej człowiekowi dziecinie życia. Podstawą funkcjonowa-
nia takiego sytemu są informacje. To dzięki nim, łatwości i szybkości ich 
przesyłania, możliwy jest tak dynamiczny rozwój. W wyniku postępujących 
zmian, a przede wszystkim w związku ze zmianami związanymi ze stylem 
życia oraz jego tempem, w ostatnich dziesięcioleciach wykreował się nowy 
model społeczeństwa, tzw. społeczeństwo informacyjne, które swoją głów-
ną siłę czerpie z zasobów wiedzy i wszechobecnej informacji. 

W poniższej pracy autorka pragnie zwrócić uwagę na jeden z aspek-
tów zagrożeń, z jakim współczesne społeczeństwo informacyjne musi się 
borykać. Chodzi o kwestie zagrożeń związanych z użytkowaniem Interne-
tu. Internet i związana z nią tzw. cyberprzestrzeń stanowią obecnie główny 
obszar funkcjonowania dużej części społeczeństwa. Tematyka jest nie-
zwykle aktualna, gdyż z każdym rokiem przybywa zarówno zagrożeń 
w Internecie, jak i zwiększa się ich liczba. Rok 2017 to okres, w którym 
liczba incydentów związanych z bezpieczeństwem w sieci wzrosła niemal-
że dwukrotnie. Z uwagi na charakter niniejszego opracowania autorka 
skupi się na tym zagadnieniu i wykaże, jakie są główne zagrożenia dla 
społeczeństwa informacyjnego w sieci. Z racji braku oficjalnej klasyfikacji 
zagrożeń, autorka zarekomenduje rozwiązanie, które we właściwy sposób 
pozwala zakwalifikować zagrożenia, uwzględniając ich charakter i obszar 
oddziaływania. Dodatkowo autorka przedstawi również konsekwencje mo-
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gące wynikać z eskalacji tych zagrożeń oraz to w jaki sposób można im 
przeciwdziałać.  

 
 

Społeczeństwo informacyjne – nowy sposób  
funkcjonowania człowieka 

 
Rok 2017 to już kolejny rok, w którym odnotowano wzrost incydentów 

mających miejsce w sieci Internet. W okresie od stycznia do października 
2017 r. zespół CERT Polska1 obsłużył około 650 incydentów związanych 
tylko ze złośliwym oprogramowaniem. Dla porównania w całym 2016 r. 
podobnych incydentów było 211. Liczba takich zagrożeń zwiększyła się 
więc trzykrotnie. Ponadto w 2017 zespół CERT odnotował 221 prób wła-
mań do zasobów informatycznych. W porównaniu z 2016 r. liczba takich 
ataków wzrosła o 50 %2. Rozwijają się coraz nowsze i bardziej skompliko-
wane metody działania przestępców, które stwarzają coraz większe zagro-
żenie dla bezpieczeństwa użytkowników w sieci. W 2017 r. ustalono, że 
coraz więcej cyberzagrożeń wynika z luk i błędów w oprogramowaniu. 
Wszelkiego rodzaju podatności, a więc błędy, które umożliwiają przepro-
wadzenia ataków, stanowią bardzo ważne zagadnienie. Dyrektor NC Cy-
ber Juliusz Brzostek wprost wskazuje, że luki w oprogramowaniu stanowią 
dla przestępców źródło dochodu. Wskazuje też, że coraz częściej zdarza 
się, że organizacje przestępcze szukają takich luk i błędów lub płacą za 
informacje o nich3. 

Przedstawione powyżej dane wskazują, że zwiększa się i to w bardzo 
dużym tempie ilość wszelkiego rodzaju zagrożeń w sieci. Z jednej strony 
powoduje wzrost zagrożenia dla użytkowników indywidualnych i instytucji, 
z drugiej zmusza do podjęcia działań, których celem będzie niwelowanie 
niekorzystnych tendencji. Dodatkowo mnogość zagrożeń prowadzi do 
pewnego rodzaju chaosu informacyjnego dotyczącego ich ogólnej klasyfi-
kacji, co też utrudnia jasne identyfikowanie zagrożeń i podjęcie dobrze 
zorganizowanej walki z nimi. 

Odnosząc się do kwestii konieczności skonfrontowania społeczeństwa 
ze stale wzrastającym poziomem zagrożeń w cyberprzestrzeni i uczulenia 
go na wszelkie możliwe konsekwencje takich ataków, przyjęto w 2017 r. 
Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na 
lata 2017-2022. Zakres tego dokumentu został zaakcentowany już w jego 

                                                           
1 Zespół Cert Polska – jest to zespół powołany do reagowania na zdarzenia, które 

naruszają bezpieczeństwo w sieci głównie Internecie. Działa od 1996 r.  
2 Zob.:https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2017/900,NC-Cyber-

notujemy-staly-wzrost-liczby-incydentow-w-sieci.html [dostęp: 07.01.2018]. 
3 Zob.:https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2017/971,NC-Cyber-

coraz-wiecej-cyberzagrozen-przez-bledy-w-oprogramowaniu.html [dostęp: 07.01.2018]. 
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podtytule, wskazując istotę poszanowania dla praw i wolności w cyber-
przestrzeni oraz kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa. Dokument 
wskazuje również to, że cyberbezpieczeństwo musi stać się istotnym ele-
mentem polityki państwa. Tekst dokumentu opracowany został przez 
przedstawicieli z resortów: cyfryzacji, obrony narodowej i spraw wewnętrz-
nych oraz administracji, a także przez przedstawicieli Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Rządowego 
Centrum Bezpieczeństwa. Celem głównym, wskazanym w treści Ram, jest 
zapewnienie bezpieczeństwa sektora publicznego i prywatnego oraz oby-
wateli na wysokim poziomie w obszarze świadczenia i korzystania z usług 
kluczowych i cyfrowych. Dokument wskazuje również na cztery cele 
szczegółowe. W śród nich znalazło się m.in. wzmocnienie zdolności do 
przeciwdziałania cyberzagrożeniom, działania mające na celu zarówno 
zwiększenie wykrywalności, jak i zmniejszenie zagrożeń w cyberprzestrze-
ni, a także zwiększanie kompetencji w zakresie bezpieczeństwa w cyber-
przestrzeni. Krajowe Ramy Polityki Ceberbezpieczeństwa PR wskazują 
bardzo wyraźnie na zmianę modelu społeczeństwa polskiego. Autorzy do-
kumentu wskazują, że to właśnie w cyberprzestrzeni tworzą się i kształtują 
relacje społeczne, a zagrożenia występujące w Internecie przekładają się 
na bezpieczeństwo państwa. Wskazują oni również na wagę informacji 
i konieczność zapewnienia jej bezpieczeństwa4.  

Jak już zaakcentowano we wstępie artykułu, pojęcie społeczeństwa in-
formacyjnego wiąże się bezpośrednio z pojęciem informacji. Informacja to 
według Słownika Języka Polskiego: wiadomość o czymś lub zakomuniko-
wanie czegoś5. Samo słowo informacja wywodzi się z łaciny i pochodzi od 
rzeczownika informatio, ukształtowanego od czasownika informo, co ozna-
cza: tworzyć, kształcić, przedstawiać6. Z informacjami współczesny czło-
wiek spotyka się na każdym kroku, otrzymuje ich setki na dobę, pochodzą-
cych zarówno z telewizji, radia, jak i tych, które obecne są w rozmowach 
z przełożonymi czy też z rodziną i znajomymi. Postępuje trwająca perma-
nentnie wymiana informacji. Takie zwiększenie liczby i szybkości przeno-
szenia się informacji spowodowało wzrost jej znaczenia. Społeczeństwo 
informacyjne stanowi więc niejako kolejny etap w rozwoju cywilizacji – ko-
leją fazą przemiany, niekiedy określaną mianem nowej ery, a niekiedy kon-
tynuacją i kolejnym etapem rozwoju społeczeństwa przemysłowego. We-
dług wielu prowadzonych badań technologie komunikacyjne oraz informa-
cyjne w znaczącym stopniu zwiększają wzrost PKB7, co wskazuje na prze-
                                                           

4 Zob.:https://www.gov.pl/documents/31305/0/krajowe_ramy_polityki_cyberbezpieczen
stwa_rzeczypospolitej_polskiej_na_lata_2017_-_2022.pdf/0bbc7a32-64df-b45e-b08c-
dac59415f109 [dostęp: 07.01.2018]. 

5 Zob.:https://sjp.pwn.pl/sjp/informacja;2466189.html [dostęp: 06.07.2017]. 
6 M. Hetmański, Świat informacji, Warszawa, 2015, Difin, s. 20.  
7 E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz, Encyklopedia zagadnień 

międzynarodowych, C.H.Beck, Warszawa, 2011, s. 545.  
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niesienie ciężaru gospodarki (zatrudnienia, dochodów) na aspekty związa-
ne z nowymi technologiami. Informacje odgrywają więc kluczową rolę 
w całym, nowym systemie funkcjonowania państwa. Społeczeństwo infor-
macyjne opiera się na świecie informacji, na rozwoju techniki, jest jednak 
wielowymiarowe, nie można sprowadzać go tylko do wymiaru techniczne-
go8. Należy także pamiętać, że same technologie nie są czynnikiem, który 
sprawi, że będzie można mówić o społeczeństwie informacyjnym. Aby spo-
łeczeństwo można było tytułować tym mianem, musi ono m.in. posiąść 
umiejętności korzystania z posiadanych technologii9.  

Zważywszy jednak na przyjęty obszar badań w niniejszym artykule, 
autorka skupi się na zagrożeniach dotyczących tylko funkcjonowania rze-
czonego społeczeństwa w sieci. Jest to zaledwie niewielki wycinek 
z ogromnej płaszczyzny, na jakiej społeczeństwo informacyjne funkcjonuje. 
W artykule zagrożenia te zostaną zaakcentowane i omówione pokrótce – 
obszar ten jest bowiem tak rozległy, że jego szczegółowe omówienie prze-
kraczałoby ramy tej publikacji.  

Nim termin społeczeństwo informacyjne na dobre zagościł w słowni-
kach współczesnych ludzi i stał się modnym określeniem, często stosowa-
nym w mediach, funkcjonowało wiele innych określeń, opisujących zacho-
dzące zmiany m.in.: społeczeństwo wiedzy, społeczeństwo nadmiaru in-
formacji oraz społeczeństwo cybernetyczne czy też multimedialne10. Każdy 
ze wskazanych terminów określa pewne cechy i obszary funkcjonowania, 
które społeczeństwu informacyjnemu można przypisać. Samo pojęcie 
pierwszy raz zostało użyte w 1963 r. przez Tadao Umesao w jednym 
z artykułów odnoszących się do bezpieczeństwa informacji. W Europie 
pojęcie to zaczęło funkcjonować w 1994 r., kiedy to Martin Bangemann 
opublikował dokument Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Okre-
ślał on, czym jest społeczeństwo informacyjne oraz jakie wymagania mu-
szą zostać spełnione, ażeby społeczeństwo za informacyjne uważać11. 
W Polsce tematyka społeczeństwa informacyjnego została poruszona do-
piero w 2000 r., kiedy przyjęto stanowisko wskazujące potrzebę przedsta-
wienia nowoczesnego społeczeństwa12. Nie należy jednak zapominać, że 
same badania nad tym obszarem w Polsce prowadzono zdecydowanie 
wcześniej, a jednym z naukowców zajmujących się badaniami w tej dzie-
dzinie jest profesor Piotr Sienkiewicz - autor wielu branżowych publikacji 
oraz laureat prestiżowych nagród. Obecnie pojęcie społeczeństwa infor-
                                                           

8 M. Pietras, Oblicza procesów globalizacji, UMCS, Lublin, 2002, s. 107.  
9 E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz, Encyklopedia…, s. 545.  
10 S. Wojciechowska-Filipek, Z. Ciekanowski, Bezpieczeństwo funkcjonowania 

w cyberprzestrzeni jednostki- organizacji- państwa, wyd. CeDeUw.pl, Warszawa, 2016, 
s. 14.  

11 E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz, Encyklopedia…, s. 546.  
12 Zob.:http://www.spoleczenstwoinformacyjne.pl/artykuly/144,180,historia-

spoleczenstwa-informacyjnego [dostęp: 06.07.2017]. 
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macyjnego również definiowane jest przez wielu autorów, w różnych 
aspektach tego terminu. Poniżej autorka przedstawia kilka ujęć definicyj-
nych tego terminu:  

• Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, które nie tylko po-
siada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz 
przetwarzanie informacji jest podstawą tworzenia dochodu narodowego 
i dostarcza źródła utrzymania większości społeczeństwa13. 

• Społeczeństwo informacyjne, nowy typ społeczeństwa, kształtujący 
się w krajach postindustrialnych, w których rozwój technologii osiągnął 
najszybsze tempo. W społeczeństwie informacyjnym zarządzanie informa-
cją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkuren-
cyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach14. 

• Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym obywatele 
oraz podmioty gospodarcze świadomie wykorzystują potencjał informacji 
jako wartości ekonomicznej, społecznej i kulturowej, przy efektywnym 
wsparciu przez nowoczesną i przyjazną administrację publiczną15. 

Należy zwrócić jednak uwagę na fakt, że samo definiowanie społe-
czeństwa informacyjnego jest niezwykle trudne, a wynika to ze wspomnia-
nej już wcześniej wielopłaszczyznowości tego pojęcia. Posiada ono jednak 
pewien zestaw cech, które nieodzownie wiążą się z jego funkcjonowaniem. 
Te charakterystyczne cechy przedstawiono na poniższej grafice. 

 

Źródło: opracowanie na podstawie: S. Wojciechowska-Filipek, Z. Ciekanowski, Bezpie-
czeństwo funkcjonowania w cyberprzestrzeni jednostki- organizacji- państwa, wyd. Ce-
DeUw.pl, Warszawa, 2016, s. 15-16. 

Rys. 1. Cechy charakterystyczne dla społecze ństwa informacyjnego 

                                                           
13 T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne, szanse, zagrożenia, 

wyzwania, wyd. Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków, 1999, s. 53. 
14 Zob.: http://portalwiedzy.onet.pl/87352,,,,spoleczenstwo_informacyjne,haslo.html 

[dostęp: 07.07.2017].  
15 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, s. 8. 
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Powyżej wymienione cechy wskazują na główne trendy oraz jedno-
cześnie na obszary ważne dla społeczeństwa informacyjnego. Szczególnie 
istotną rolę w całym systemie przypisuje się oczywiście informacji. 

Przechodząc już bezpośrednio do analizy zagrożeń mogących wystą-
pić w Internecie, które skierowane są w społeczeństwo informacyjne, nale-
ży jeszcze podkreślić badania Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczą-
ce społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W badaniach tych autorzy 
raportu odnieśli się do wykorzystywania technologii informacyjno-
telekomunikacyjnych wśród jednostek indywidualnych oraz całych gospo-
darstw domowych. Z raportu wynika przede wszystkim, że rozwój społe-
czeństwa informacyjnego w Polsce postępuje z roku na rok. Podyktowane 
jest to chociażby faktem, że w 2016 r. ponad 80% gospodarstw domowych 
miało w domu przynajmniej jeden komputer – jest to jeden ze wskaźników 
wskazujących na wzrost informatyzacji naszego państwa. Poniżej przed-
stawiono opracowanie GUS dotyczące wzrastającej liczby posiadanych 
przez gospodarstwa komputerów. 
 

 

Źródło: Raport GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 r., s. 4, 
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-

informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2016-
roku,2,6.html [dostęp: 07.07.2017].  

Rys. 2. Udział procentowy komputerów w polskich gos podarstwach 

 

Ponadto, podobnie jak w przypadku wzrostu odnotowanego przy ilości 
gospodarstw posiadających co najmniej jeden komputer, tak samo wzrasta 
wskaźnik dotyczący dostępu do Internetu. Obecnie dostęp do Internetu 
posiada również ponad 80% gospodarstw i ta zmienna stale wzrasta. Po-
niżej autorka przedstawia opracowanie GUS-u dotyczące wzrostu tego 
czynnika.  
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Źródło: Raport GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 r., s. 5, 
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-
informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2016-
roku,2,6.html [dostęp: 07.07.2017]. 

Rys. 3. Udział procentowy osób posiadaj ących dost ęp do Internetu  
w polskich gospodarstwach 

 
Z powyżej przedstawionych danych jasno wynika, że stale rosnący 

udział komputerów i Internetu wzmaga obszar zagrożeń dla użytkownika 
sieci. W największym stopniu uderzają w społeczeństwo informacyjne, 
w dużej mierze korzystające z Internetu, wszelkiego rodzaju zagrożenia 
związane z atakami hakerskimi, wirusami komputerowymi, ale także nie-
właściwym postępowaniem użytkowników w sieci. Zdaniem autorki brak 
jest jednak jasnej klasyfikacji owych zagrożeń i próbą rozwiązania tego 
problemu zajmie się ona w dalszej części artykułu. 

 
 

Zagrożenia dla użytkownika w sieci 
 
Jak już zaakcentowała autorka, społeczeństwo informacyjne to spo-

łeczność, która w sposób ciągły korzysta z komputerów i zasobów Interne-
tu (duży procent społeczeństwa właśnie w ten sposób generuje swój do-
chód – przenosząc własną pracę na tę płaszczyznę). W związku z tym na 
użytkowników czeka duża liczba zagrożeń, z którymi wcześniej nie mieli do 
czynienia. 

Samo pojęcie zagrożeń wiąże się z negatywnymi skutkami, jakie mogą 
spotkać użytkownika sieci. Zagrożenie definiowane jest jako sytuacja, 
w której pojawia się prawdopodobieństwo powstania stanu niebezpieczne-
go dla otoczenia. Przyjmując za podstawę dziedziny, w których może wy-
stąpić zagrożenie, wyróżnia się zagrożenia militarne i niemilitarne. Wśród 
zagrożeń niemilitarnych można z kolei wyróżnić zagrożenie polityczne, 
zagrożenie ekonomiczne (gospodarcze), zagrożenie psychospołeczne, 
zagrożenie ekologiczne, zagrożenie wewnętrzne i inne16.  

                                                           
16 B. Zdrodowski, Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, 

Warszawa, 2008, s. 172.  
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W literaturze można odnaleźć wiele klasyfikacji dotyczących zagrożeń 
dla bezpieczeństwa w sieci – czy to dla jednostki, czy też dla całych spo-
łeczności. Modele działania w obu przypadkach są jednak podobne. Inte-
resujący podział zagrożeń o charakterze informatycznym został przedsta-
wiony przez Zbigniewa Kwiasowskiego oraz Tadeusza Durmałę. Wskazali 
oni, że do takich zagrożeń zaliczyć należy: przestępstwa w cyberprze-
strzeni, hakerów, wirusy, uzależnienie od komputera, piractwo komputero-
we oraz kradzież danych17. Innym, również ciekawym podziałem zagrożeń, 
jest zaproponowany w publikacji Społeczeństwo informacyjne, gdzie wy-
szczególniono: inżynierię społeczną (tutaj w wymiarze braku odpowiednie-
go poziomu wiedzy użytkowników), błędy oprogramowania i konfiguracji, 
programy destrukcyjne, odmowy usług, sniffing (programy podsłuchujące) 
oraz spam18. 

Na potrzeby niniejszego opracowania autorka postanowiła przedstawić 
swój model zagrożeń dla użytkownika w sieci wraz z wyszczególnieniem 
najbardziej prawdopodobnych, z którymi użytkownicy Internetu najczęściej 
się spotykają. Zdaniem autorki opracowanie to odnosi się do wszystkich 
elementów stanowiących zagrożenie dla współczesnego społeczeństwa 
informacyjnego, a konkretnie dla użytkownika Internetu.  

 

                                                           
17 Z. Kwiasowski, T. Durmała, Pozamilitarne zagrożenia u progu XXI wieku, [w:] J, 

Maliszewski (red. nauk.), Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych, 
Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2005, s. 28.  

18 Zob. szerz.: J. Papińska-Kacperek (red. nauk.), Społeczeństwo informacyjne, PWN, 
Warszawa, 2008, s. 242-253. 
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Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 4. Wykaz zagro żeń dla u żytkownika w sieci 

 

Pierwszym z wyszczególnionych przez autorkę zagrożeń są szkodliwe 
treści. Do szkodliwych treści można zaliczyć m.in. te o charakterze dys-
kryminacyjnym, nawołujące do wrogości oraz nienawiści, treści prezentu-
jące przemoc, obrażanie innych, okrucieństwo, w tym także okrucieństwo 
wobec zwierząt. Spraw związanych ze znęcaniem się nad zwierzętami 
i publikowaniem ich w Internecie z roku na rok przybywa, ostatni głośny 
medialnie przypadek dotyczył dwóch małoletnich osób, które nakręciły film 
dokumentujący ich znęcanie się nad kotem19. Niestety w tym przypadku 
nie pomagają nawet zaostrzenia kar regulowane prawnie. Kolejnymi tre-
ściami o charakterze szkodliwym są treści pornograficzne, w tym przed-
stawiające pornografię dziecięcą, a także nawołujące do prób samobój-
czych i okaleczeń20. W ostatnim czasie dość poważny staje się problem 
związany ze stronami internetowymi, które nakłaniają do popełnienia sa-

                                                           
19 Zob.: http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/nagrali-jak-zabijaja-kota-zostalo-to-jakby-

utajnione,231224.html [dostęp:10.07.2017]. 
20 Zob.: http://www.saferinternet.pl/pl/szkodliwe-tresci [dostęp:10.07.2017]. 
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mobójstwa. Polski kryminolog Brunon Hołyst przedstawia w swych pracach 
badawczych wiele dowodów na to, że Internet jest przestrzenią, która 
wzmaga i potęguje fale samobójstw. Jest to przede wszystkim wynik bez-
karności i anonimowości panującej w Internecie21. Bez większego proble-
mu można również wyszukać w Internecie czaty oraz fora, które wskazują, 
w jaki sposób należy popełnić samobójstwo. Czasem tworzone są grupy 
wsparcia oraz wymiany doświadczeń i sposobów na okaleczenie czy też 
formę samobójstwa oraz opisy nieudanych prób22. Problem wydaje się 
narastać. Oczywiście katalog treści szkodliwych może być jeszcze szer-
szy, zaliczyć do nich można bowiem wszelkie treści, które powodują nega-
tywne skutki. Oczywiście problem leży tutaj w anonimowości, jaką daje 
Internet i ciekawości (oraz w wielu przypadkach nieświadomości) użytkow-
ników, w tym głównie młodych ludzi. 

Kolejny element, który autorka uznała za zagrożenie dla użytkownika 
w sieci, to stalking. Określenie stalking pochodzi z języka angielskiego 
i oznacza skradanie, naprzykrzanie. Pojęcie to można określać też mia-
nem uporczywego nękania23. W Polsce z roku na rok mamy do czynienia 
ze wzrostem tego zjawiska, ale też ze zwiększoną liczba przypadków jego 
rozpoznania i karania24. Z racji upowszechnienia dostępu do Internetu zja-
wisko to przeniosło się również do sieci. Kodeks karny definiuje to prze-
stępstwo w art. 190 a, wskazując, że za stalking (uporczywe nękanie) 
uznaje się wzbudzenie zagrożenia, naruszanie prywatności oraz podszy-
wanie się pod inna osobę i wykorzystanie jej wizerunku w celu wyrządze-
nia szkody25. Za stalking można więc uznać też niechciane e-maile, ob-
serwowanie, i wspomniane już wcześniej podszywanie się pod inną osobę 
również w sieci26. Problem związany ze stalkingiem narasta, za przyczynę 
można uznać dość dużą nieświadomość użytkownika sieci oraz przekona-
nie sprawcy o bezkarności wynikające ze wspomnianej już wcześniej ano-
nimowości. Stalking jest niewątpliwie dużym problem, ciężko bowiem zna-
leźć granicę, która wskazuje na to, że mamy do czynienia z uporczywym 
nękaniem. Internet umożliwia stalkerom jeszcze większe pole działania – 
przy umiejętnym wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych mogą oni 

                                                           
21 Zob. szerz.: https://www.wprost.pl/70603/Stowarzyszenie-umarlych-internautow 

[dostęp: 10.07.2017]. 
22 Zob. szerz..: http://www.nto.pl/magazyn/reportaz/art/4115401,coraz-wiecej-stron-

internetowych-radzi-jak-popelnic-samobojstwo,id,t.html [dostęp:10.07.2017]. 
23 Zob.: http://www.infor.pl/prawo/prawo-karne/pokrzywdzony/282327,Czym-jest-

stalking.html [dostęp:10.07.2017]. 
24 Zob. szerz.: https://stalking.com.pl/wp-content/uploads/2015/09/skazania-

prawomocne-stalking-art-190a-kk-w-latach-2011-2014-1.xlsx [dostęp:10.07.2017]. 
25 Zob.: Kodeks Karny, art. 190 a, s. 77.  
26 Zob.: http://www.infor.pl/prawo/prawo-karne/pokrzywdzony/282327,Czym-jest-

stalking.html [dostęp:10.07.2017]. 
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pozyskać bardzo szczegółowe dane o swojej ofierze, bez jej wiedzy, 
a następnie wykorzystywać je do nękania.  

Następnym zjawiskiem stanowiącym zagrożenie dla użytkownika 
w sieci jest cyberbullying. Jest to zjawisko niejako powiązane ze stalkin-
giem, ale odnoszące się przeważnie do dzieci i młodzieży. Cyberbullying 
definiowany jest jako rodzaj elektronicznej agresji (przeważnie rówieśni-
czej), sprawca i ofiara to przeważnie młodzi ludzie, zwyczajowo jakoś ze 
sobą powiązani27. 

Na rysunku 5. autorka przedstawiła czyny, które zaliczają się do cy-
berbullyingu i podlegają karze w polskim prawodawstwie. Poniższe zesta-
wienie przedstawia najczęściej występujące przypadki tego zjawiska.  
 

 
 

                                                           
27 Szerzej: J. Pyżalski, Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne 

zachowania młodzieży, Impuls, Kraków 2012. Autor w książce odnosi się do cyberbullyingu, 
przedstawia klasyfikację i umiejscowienie tego zjawiska, zestawia ze sobą badania innych 
naukowców dotyczące tego problemu.  
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Źródło: opracowanie na podstawie: http://pol.tabby.eu/uploads/1/6/8/6/16865702 

/booklet_pol.pdf [dostęp: 09.07.2017]. 

Rys. 5. Cyberbullying – przest ępstwa ścigane z urz ędu 

 



Martyna Wojenka 

240 
 

Przedstawione przestępstwa coraz częściej są spotykane w polskich 
domach, a raczej polskich domowych sieciach komputerowych. Wspomi-
nane już, łatwość dostępu do Internetu i bezkarność, dają sprawcom za-
chętę do działania. Często też dzieci nie myślą o konsekwencjach podej-
mowanych działań. Przed laty w sytuacji sporu, wszelkiego rodzaju przy-
padki ośmieszania ofiary były bagatelizowane, szczególnie w małej spo-
łeczności, w momencie upublicznienia takich sytuacji. Obecnie w Interne-
cie często dochodzi do sytuacji, w której ofiara nie jest w stanie poradzić 
sobie z presją, jaka powstaje po upublicznieniu materiału. Pojawia się wie-
le akcji, które mają wspomagać ofiary takich ataków i uświadamiać wagę 
negatywnych zachowań. 

Zagrożeniem, z jakim bardzo często spotykają się użytkownicy Inter-
netu, jest spam. Pojęcie to zwyczajowo odnosi się do wiadomości rozsyła-
nych do osób, które ich ani nie zamawiały, ani też ich nie oczekiwały. 
Oczywiście najbardziej nam znanym i rozpowszechnionym sposobem roz-
syłania spamu jest wysyłanie takich wiadomości drogą mailową. E-maile 
dzielą się na dwie grupy. Jedną z ich jest spam komercyjny, z którym to 
mamy do czynienia najczęściej, zakazany przez polskie prawo. Drugim 
rodzajem jest spam o charakterze apeli o pomoc w akcjach charytatyw-
nych i społecznych28. Żeby nazwać określą wiadomość spamem, musi 
posiadać ona określone cechy, tj.29: 

• treść wiadomości musi mieć jednakowe brzmienie dla wszystkich 
adresatów; 

• odbiorca nie wyraził zgody na otrzymanie takiej wiadomości; 
• treść wiadomości pozwala domniemać, że korzyści dla nadawcy 

będą niewspółmiernie większe niż dla odbiorcy.  
Problem stanowi również coraz większa ilość spamu na portalach spo-

łecznościowych. Najczęściej pojawia się on w formie publikacji z odnośni-
kiem do strony. Gdy użytkownik kilka w taki link, aplikacja rozsyła się dalej 
albo każe coś zainstalować. Niektóre z aplikacji mają możliwość publiko-
wania wiadomości bez wiedzy użytkownika30. Z racji upowszechniania się 
portali społecznościowych szerzy się również ten typ spamu. Spam niesie 
za sobą wiele zagrożeń dla użytkowników sieci internetowych. Stanowi on 
problem zarówno dla dużych firm, które muszą borykać się z zalewem ma-
sową korespondencją i odpowiednimi zabezpieczeniami (co zwiększa tak-
że koszty związane z utrzymaniem i uaktualnianiem takich zabezpieczeń), 
jak i dla zwykłego użytkownika. Należy pamiętać także o tym, że spam 
może nieść za sobą próbę wyłudzenia i oszustwa. Takie jednak zachowa-
nia autorka wyszczególniła już jako kolejne zagrożenie, gdyż pojęcie spa-

                                                           
28 Zob.: J. Kosiński, Paradygmaty cyberprzestępczości, Difin, Warszawa, 2015, s. 108. 
29 Zob.: J. Papińska-Kacperek (red. nauk.), Społeczeństwo…, s. 250-251. 
30 Zob.: J. Kosiński, Paradygmaty…, s. 118. 
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mu samo w sobie jest dość poważnym zagrożeniem utrudniającym pracę 
i dlatego też zostało sklasyfikowane osobno. 

Nawiązującą do poprzedniego zagadnienia, kolejną grupą są wyłudze-
nia i oszustwa. Obszar ten w głównej mierze stanowi zagrożenie dla indy-
widualnych użytkowników. Jest przede wszystkim wynikiem rozwiniętego 
na masową skalę handlu w Internecie, ale oczywiście to nie jedyny obszar 
działalności oszustów. Dość popularnym przykładem są tzw. nigeryjskie 
oszustwa. Dotyczą one sytuacji, w których ofiara otrzymuje wiadomość 
mailową, iż np. odziedziczyła bardzo dużą sumę pieniędzy, jednak aby je 
odzyskać powinna zapłacić koszty manipulacyjne, które potem mają zo-
stać zwrócone31. Oczywiście żadne pieniądze do poszkodowanych nie 
wracają. Innym przykładem oszustw są fałszywe reklamy. Ich celem jest 
zachęcić użytkownika do zakupu, ukrywając wszelkiego rodzaju dodatko-
we opłaty czy możliwości rozwiązania umowy32. Wyłudzenia i oszustwa 
mogą mieć także miejsce na platformach sprzedażowych typu allegro czy 
olx.pl. Skala problemu jest tak duża, że portal olx zdecydował się 
na wyprodukowanie cyklu krótkich filmów o charakterze edukacyjnym do-
tyczących zachowania bezpieczeństwa w sieci. Z pewnością zawarte tam 
wskazówki stanowią wartościowy materiał w walce z oszustami. Wyłudze-
nia i oszustwa mogą również powstawać przy wykorzystaniu narzędzia, 
jakim jest Internet. Przykład taki, mogą stanowić dwie kobiety z wojewódz-
twa podkarpackiego, które nawiązując relację internetową z mężczyznami 
podającymi się za właściciela firmy oraz za żołnierza, przelały na ich konta 
ponad 50 000 zł. Oszuści najpierw zdobyli zaufanie kobiet, korespondując 
z nimi dłuższy czas, a potem poprosili o pomoc z powodu problemów ży-
ciowych. Po dokonaniu przez ofiary przelewu zerwali z nimi kontakt33. Na-
leży zwracać więc szczególną uwagę na znajomości zawierane w sieci. 

Kolejnym rodzajem zagrożeń są ataki hakerskie. Kojarzą się one 
przeważnie z atakami na duże i międzynarodowe korporacje w celu kra-
dzieży posiadanych danych, w tym danych klientów, tajemnic przedsię-
biorstwa i danych wrażliwych. Najbardziej znany przypadek na świecie to 
atak Jonathana Jamesa na komputery należące do Departamentu Obrony 
Stanów Zjednoczonych w 1999 r. Przechwycił on tysiące wiadomości 
i spowodował ogromne straty. Miał wówczas 16 lat. Inny, znany przypadek 
to atak hakerski tzw. Bezdomnego Hakera – Adriana Lamo m.in. na Mi-
crosoft oraz The New York Times. Sam atak na The New York Times spo-
wodował straty na około 300 tys. dolarów34. W Polsce również mamy przy-

                                                           
31 Tamże, s. 113-116. 
32 Tamże, s. 116.  
33 Zob.: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/143929,Uwazajmy-na-internetowych-

oszustow.html [dostęp: 11.07.2017]. 
34 Zob.: http://gadzetomania.pl/16715,10-najgorszych-atakow-hakerskich-ostatniego-

cwiercwieczatop-10,all [dostęp: 11.07.2017]. 
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padki takich hackerskich ataków, szczególnie głośne są te na banki, 
a w szczególności obszar bankowości internetowej. W kwietniu 2016 r. 
firma BM X- force poinformowała, że doszło do ataku na klientów ponad 
200 banków w Polsce (17 komercyjnych i ponad 200 spółdzielczych). Ata-
ku tego dokonano za pomocą szkodliwego oprogramowania GozNym. Nie 
ujawniono wówczas nazw banków35. Dość częstym celem ataków hacker-
skich jest kradzież tożsamości. Kradnąc czyjąś tożsamość, hakerzy zysku-
ją dostęp do jej danych oraz systemu bankowości, mają możliwość pod-
szywania się pod daną osobę, często też używając jej dokumentów (które 
zeskanowane trzymała w komputerze), mogą zaciągać pożyczki, w ten 
sposób zdobywają część środków na swoją działalność36. Mogą również 
oferować odsprzedanie wykradzionych danych. Sytuacja ta ma jednak 
często miejsce w przypadku kradzieży z dużych firm przetwarzających 
dane, a szczególnie narażone są tutaj firmy telekomunikacyjne.  

Szkodliwe oprogramowanie to kolejne zagrożenie, z którym do czynie-
nia ma użytkownik sieci. Jego nazwa – malware pochodzi z języka angiel-
skiego. Do szkodliwego oprogramowania zaliczyć można każdy skrypt 
oraz aplikację, której celem jest złamanie zabezpieczeń komputera 
i uszkodzenie bądź kradzież danych37. Szkodliwe oprogramowanie można 
podzielić na trzy duże grupy: wirusy, robaki i trojany. Wirusy są to progra-
my, które powielają się same w celu zainfekowania kolejnych komputerów 
i kradzieży danych. Wirusy są w stanie zmieniać ustawienia i zachowania 
komputera. Głównym źródłem ich rozpowszechniania są popularne 
e-maile, pendrive’y czy też dokumenty z plikami. Kolejnym zagrożeniem są 
robaki niejako podobne do wirusów, bowiem powielają się w celu zainfe-
kowania komputera. Jednym z bardziej znanych przykładów robaka jest 
Slammer, robak ten zainfekował serwery należące do Microsoft znajdujące 
się na całym świecie. Trojany to trzecia grupa szkodliwego oprogramowa-
nia. One w przeciwieństwie do wirusów i robaków nie replikują. Działają 
na zasadzie naśladowania nieszkodliwego programu w taki sposób, żeby 
użytkownik przystąpił do instalacji wybranego programu, kiedy jednak in-
stalacja się zakończy i program jest aktywny, mogą spowodować wiele 
strat od znikających plików i wyskakujących okienek po umożliwienie do-
stępu niepożądanym osobom do systemu operacyjnego właściciela38. 
Oczywiście w wielu klasyfikacjach dotyczących szkodliwego oprogramo-
wania mogą występować jeszcze inne rodzaje zagrożeń i składowych tego 
zagadnienia. Popularnie wyróżnia się rootkity – czyli rodzaj narzędzia, któ-
                                                           

35 Zob.:http://tvn24bis.pl/tech,80/potezny-atak-hakerow-zaatakowano-ponad-200-
polskich-bankow,638642.html [dostęp: 12.07.2017]. 

36 Zob.: J. Kosiński, Paradygmaty…, s. 119-120. 
37 Zob.: http://inteliserwis.szczecin.pl/co-to-jest-szkodliwe-oprogramowanie/ [dostęp: 

12.07.2017]. 
38 Zob.: http://websecurity.pl/wirusy-trojany-robaki-co-to-jest-malware/, [dostęp: 

12.07.2017]. 
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re podszywając się pod narzędzie systemowe, maskuje obecność intruza 
i umożliwia utrzymanie kontroli nad systemem. Kolejny rodzaj to Backdoor, 
czyli aplikacja umożliwiająca dostęp do komputera, a także wprowadzanie 
zmian i modyfikacji oraz instalowanie programów, bez wiedzy i zgody użyt-
kownika. Dość często wyszczególnia się także Downloadery – małe frag-
menty kodu służące do pobierania plików, które maja zdolność kontrolo-
wania komputera nieświadomego użytkownika39. 

Zagrożeniem, które wiąże się ze szkodliwym oprogramowaniem, 
są także zainfekowane strony internetowe. Strona zainfekowana to taka, 
która zawiera kod złośliwego oprogramowania. Można dokonać podziału 
zainfekowanych stron na te, które zostały zainfekowane przez samego 
użytkownika (takie przypadki zdarzają się częściej) oraz zainfekowane 
poprzez działanie osób trzecich40. Często do zainfekowania komputera 
użytkownika dochodzi podczas przeglądania różnych materiałów zamiesz-
czanych w Internecie. Poniżej autorka przedstawia grafikę z raportu firmy 
G Data ukazującą najbardziej zainfekowane kategorie stron w Internecie - 
oczywiście w kontekście tematyki przedstawianej na tych stronach.  

 

 

Źródło: http://blog.netcomplex.pl/najbardziej-zainfekowane-miejsca-w-internecie/ [dostęp: 

13.07.2017]. 

Rys. 6. Najbardziej zainfekowane strony w Interneci e 

 

                                                           
39 Zob.: https://plblog.kaspersky.com/klasyfikacja-szkodliwego-oprogramowania/743/ 

[dostęp: 12.07.2017]. 
40 Zob. szerz.: https://www.dataquest.pl/dla-klientow/pomoc/strona-zainfekowana-

wirusem/ [dostęp: 12.07.2017]. 
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Przedstawione wyniki pokazują, że użytkownicy odwiedzający strony 
z hazardem są grupą najbardziej narażoną na zainfekowanie. Strony por-
nograficzne uważane za niebezpieczne, jeśli chodzi o takie zagrożenia, 
znajdują się dopiero na szóstej pozycji. Co ciekawe, dość wysokie miejsce 
bo czwarte, zajęły strony poświęcone ochronie zdrowia.  

Następny obszar poddany analizie w niniejszej pracy stanowią sieci 
bezprzewodowe. Sieć bezprzewodowa jest zdecydowanie bardziej nara-
żona na wszelkiego rodzaju ataki i zagrożenia. Często stosowane standar-
dy zabezpieczeń w takich sieciach są przestarzałe, co sprawia, że niektóre 
zabezpieczenia można obejść41. Dodatkowo niezabezpieczone punkty 
dostępowe Wi-Fi stanowią poważne zagrożenie, z którym muszą mierzyć 
się użytkownicy Internetu. Niezabezpieczenie swojej sieci domowej może 
stanowić już potencjalne zagrożenie dla samego użytkowania. Ciekawy 
przykład sytuacji, w której ktoś może wykorzystać nasze, niezabezpieczo-
ne Wi-Fi przedstawił Maciej Skrzypczak w artykule Jakie zagrożenia niesie 
za sobą korzystanie z niezabezpieczonej sieci W-Fi? Autor odniósł się tam 
do sytuacji, w której do niezabezpieczonej sieci właściciela podpiął się pe-
dofil. Po pewnym czasie w domu właściciela sieci zjawiła się policja i do-
konała aresztowania na podstawie oskarżenia o publikowanie w sieci za-
kazanych treści. Autor artykułu oczywiście wskazuje, że po ekspertyzie 
wyszło na jaw, że to osoba trzecia dokonała podłączenia się pod sieć wła-
ściciela i na jego adresie IP upubliczniała zakazane treści42. Sytuacja 
wskazana przez autora zdecydowanie jest realna i pokazuje, w jaki sposób 
można stać się ofiarą działalności oszustów. Zdecydowanie zaleca się 
wiec zabezpieczanie swoich sieci domowych. Innym aspektem i w zasa-
dzie zagrożeniem o podobnym charakterze są publiczne punkty dostępo-
we Wi-Fi. Korzystanie z takich otwartych sieci jest powszechnie odradzane 
i bardzo niebezpieczne. Podczas takiej darmowej sesji w punkcie dostę-
powym może dojść m.in. do przechwycenia danych. Przy wykorzystaniu 
odpowiednich programów bez większego trudu można uzyskać dostęp do 
loginów i haseł, danych osobowych oraz sesji na portalach oraz forach43. 
Oczywiście zalecane jest, aby podczas takich darmowych sesji nie logo-
wać się na swoje konta. 

Zagrożeniem dla bezpieczeństwa w sieci jest również infoholizm. Uza-
leżnienie od Internetu jest poważnym problemem naszych czasów. Z jed-
nej strony postęp technologii umożliwia olbrzymi rozwój, z drugiej zaś pro-
wadzi często do poważnych uzależnień, szczególnie wśród młodych ludzi. 
Można wyodrębnić kilka głównych rodzajów uzależnień od Internetu. 

 
 

                                                           
41 Zob.: http://www.cc.com.pl/docs/CC_WiFisecure_v1.pdf, [dostęp:13.07.2017]. 
42 Zob.: https://imagazine.pl/2013/07/02/jakie-zagrozenia-niesie-za-soba-korzystanie- 

z-niezabezpieczonej-sieci-wi-fi/ [dostęp: 13.07.2017]. 
43 Zob.: https://www.dobreprogramy.pl/webnull/Bezpieczenstwo-w-sieci-

publicznej,22565.html [dostęp:13.07.2017]. 



Społeczeństwo informacyjne – funkcjonowanie jednostki w sieci – zagrożenia… 

245 

Są to:44  
• Uzależnienie od komputera – w tym przypadku sama sieć nie od-

grywa aż tak istotnego znaczenia, ofiarę uzależnia sam fakt przebywania 
przy komputerze; uzależniony traktuje komputer jak część siebie. 

• Uzależnienie od wirtualnych gier – dotyczy głównie gier interneto-
wych, ale także e-hazardu, prowadzić może do poważnych konsekwencji 
finansowych, ale i prawnych.  

• Przeciążenie informacyjne – wiąże się przede wszystkim z uzależ-
nieniem od przeglądania informacji. Często można zaobserwować sytu-
ację, w której użytkownicy nerwowo i co chwilkę sprawdzają swoje telefony 
w poszukiwaniu coraz to nowszych, z ich punktu widzenia bardzo istot-
nych, informacji. 

• Socjomania internetowa – wiąże się z przenoszeniem relacji spo-
łecznych do Internetu, poznawaniem tam nowych znajomych, a zaniedby-
waniem i zrywaniem relacji w realnym świecie. 

• Erotomania internetowa – ten rodzaj uzależnienia odnosi się przede 
wszystkim do oglądania filmów o tematyce pornograficznej oraz zdjęć, 
a także podobnie jak w socjomanii wycofaniu się ze świata realnego 
w świat wirtualny.  

Niezależnie od rodzaju uzależnienia schemat działania osoby uzależ-
nionej od Internetu jest zawsze taki sam: najpierw pojawia się zaintereso-
wanie Internetem jako czymś nowym, potem jednostka precyzuje, co jest 
dla niej interesujące, a następnie stopniowo wchodzi w swój nałóg. 
W większości przypadków prowadzi to do zerwania relacji ze środowiskiem 
zewnętrznym. Dość dużym problemem są także schorzenia fizyczne, jakie 
pojawiają się u uzależnionych, są to m.in.: choroby oczu, przemęczenie, 
wahania stężenia hormonów45. 

Ostatnim omawianym przez autorkę zagrożeniem, z jakim mogą się 
spotkać użytkownicy Internetu, są socjotechniki. Jest to niezwykle interesu-
jące zagadnienie. Z socjotechnikami spotykamy się na co dzień, jednak 
przenoszenie życia do sieci powoduje, że i techniki manipulacji się tam 
rozprzestrzeniają. Socjotechnika definiowana jest jako manipulowanie dru-
gą osobą w taki sposób, aby podjęła określone działania, które mogą, ale 
nie muszą leżeć w jej interesie. Może chodzić tu o pozyskiwanie informacji, 
uzyskiwanie dostępu do czegoś lub nakłanianie ofiary do podjęcia konkret-
nych działań46. Funkcjonujący w sieci ludzie, a zwłaszcza dzieci, narażone 
są na działanie wszelkich technik, w tym nakłaniających ich do zakupu 
różnych rzeczy bądź zainteresowania konkretnymi treściami. Powstaje 
wiele reklam, spotów, filmików czy też nawet całych stron internetowych, 
których celem jest manipulacja. Odważne kolory, zachęcające i przykuwa-

                                                           
44 Zob.: S. Wojciechowska-Filipek, Z. Ciekanowski, Bezpieczeństwo 

funkcjonowania…, s. 40-42. 
45 Zob.: http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/siecioholizm/infoholizm-plaga-xxi-

wieku/ [dostęp: 13.07.2017]. 
46 Zob.: C. Hadnagy, Socjotechnika sztuka zdobywania władzy nad umysłami, 

Onepress, Gliwice, 2012, s. 27.  
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jące uwagę zdjęcia, zalety rzucające się w oczy. W Internecie bardzo łatwo 
zostać zmanipulowanym. Socjotechniki stosują zarówno wielkie koncerny, 
chcące zwiększyć swoje zyski, jak i pojedynczy użytkownicy w celu osią-
gnięcia partykularnych celów. Szczególnie ciekawe wydaje się zagadnienie 
socjotechniki podczas testów penetracyjnych. W głównej mierze chodzi 
tutaj o podszywanie się pod inną osobę w Internecie. W jednym z artyku-
łów poświęconych tej tematyce, zamieszczonym na stronie niebezpiecz-
nik.pl, można przeczytać o podszywaniu się pod pracowników GUS-u 
i zdobywaniu danych, które dotyczą konfiguracji sieci komputerowej pra-
cowników działów kadrowo - księgowych. Autorzy testów penetracyjnych 
zaznaczają, że często udaje im się zmanipulować pracowników do tego 
stopnia, że podają im tajne hasła dostępowe (tutaj również stosowana jest 
taktyka podszywania się, np. pod nieporadnego montera)47. Oczywiście 
możliwych metod ataków z wykorzystaniem socjotechnik jest bardzo wiele 
i ciągle ewoluują, należy więc zachowywać szczególną i wzmożoną 
ostrożność, a przede wszystkim nie podawać żadnych haseł dostępowych 
nikomu nieupoważnionemu. 

 
 

Sposoby obrony użytkownika przed zagrożeniami 
w sieci 

 
W Internecie czeka na użytkownika bardzo wiele zagrożeń. Autorka 

dokonała klasyfikacji ujmującej, jej zdaniem, wszelkie najczęściej występu-
jące w sieci zagrożenia. Użytkownik, niezależnie - indywidualny czy też 
pracownik dużej firmy, jest na nie narażony nie niemal za każdym razem, 
gdy korzysta z Internetu. Można jednak starać się bronić przed zagroże-
niami, jakie znajdują się w sieci. 

Do podstawowych zaleceń, które ułatwiają ochronę i zapewniają bez-
pieczeństwo należy stosowanie tzw. dobrych praktyk. Zalicza się do niech 
m.in. tworzenie odpowiednich haseł, sprawdzanie ich siły, a potem ich re-
gularne zmienianie. Dobre hasło powinno mieć co najmniej 8 znaków. 
Znaki te powinny być różnorodne, tzn. powinny zawierać cyfry, litery małe 
i duże oraz symbole. Hasło powinno być łatwe do zapamiętania dla użyt-
kownika, jednak osoby postronne nie mogą mieć możliwości jego odgad-
nięcia. To samo dotyczy przechowywania zapisanego hasła, Jeśli użyt-
kownik zdecyduje się, żeby posiadane hasło gdzieś zapisać, o miejscu 
przechowywania powinien wiedzieć tylko on. Kardynalny błąd stanowi za-
pamiętywanie haseł w menadżerach48. Jeśli użytkownik nie ma pomysłu, 
w jaki sposób wymyślić dostatecznie dobre hasło, może skorzystać z go-

                                                           
47 Zob.: https://niebezpiecznik.pl/post/socjotechnika/ [dostęp: 13.07.2017]. 
48 Zob.: http://www.bezpiecznypc.pl/zasady-tworzenia-hasel.php [dostęp: 13.07.2017]. 
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towego kreatora haseł49. Nie powinno się również stosować jednego hasła 
do wielu stron, takie zachowanie ułatwia kradzież naszych danych i dostęp 
osobom postronnym do naszych plików i zasobów.   

Bardzo ważnym elementem jest także korzystanie z oprogramowania 
antywirusowego. Głównym jego zadaniem jest wykrywanie oraz blokowa-
nie wszelkiego szkodliwego oprogramowania. Należy jednak zwrócić uwa-
gę na to, by wybrane przez użytkownika oprogramowanie pochodziło 
z pewnego źródła i było powszechnie uznawane za skuteczne. Instalując 
taki program, powinno się zadbać o to, by zapewniał on ochronę w czasie 
rzeczywistym50. Na rynku dostępnych jest wiele programów antywiruso-
wych, w tym także programy bezpłatne. Należy zwracać jednak uwagę na 
umożliwianie regularnej aktualizacji takim programom, bowiem podczas 
niej pobierają one nowe bazy wirusów.  

Kolejnym ważnym elementem, który z pewnością pomaga podnieść 
poziom zabezpieczeń użytkownika jest Firewall. To program, którego ce-
lem jest ograniczenie dostępu użytkownikom spoza sieci lokalnej. Taka 
zapora chroni przede wszystkim przed atakami sieciowymi, próbami inge-
rencji w sieć oraz wirusami51. Zapora taka w większości przypadku wystę-
puje jako program, który można zainstalować, spotyka się ją jednak także 
w wersji urządzenia sieciowego. 

Dobrą praktyką jest również korzystanie z oprogramowania antyspy-
ware. Oprogramowanie to ma na celu wykrywanie i blokowanie wszelkiego 
rodzaju oprogramowania szpiegującego, złośliwego oraz reklamowego52. 

Mimo wielu innych narzędzi i zaawansowanych systemów służących 
do ochrony przed zagrożeniami, jeśli użytkownik nie zachowa należytej 
ostrożności i rozsądku, nic nie obroni go przed atakami w sieci. Użytkowni-
cy powinni więc zwracać uwagę na takie kwestie jak korzystanie z bez-
piecznych przeglądarek www oraz ich bieżące aktualizowanie. Powinni 
zwracać uwagę na to, czy korzystają z bezpiecznego logowania, np. do 
swoich rachunków bankowych. Użytkownicy pracujący z danymi wrażli-
wymi powinni zapewniać szyfrowanie dysków, na których rzeczone mate-
riały są np. przenoszone, to samo tyczy się ich przesyłania – wszelkie takie 
połączenia powinny być zabezpieczane. Zwykli użytkownicy powinni uni-
kać odbierania poczty od nieznajomych, a gdy już otworzą takiego maila, 
nie powinni otwierać żadnych załączonych plików, ponieważ dość popular-
ną metodą infekowania komputerów w sieci stały się mailowo wysyłane 
faktury (proceder ten ma miejsce przeważnie na skrzynkach służbowych, 

                                                           
49 Zob.: Przykład generatora haseł: http://www.bezpiecznypc.pl/generatorhasel.php 

[dostęp: 13.07.2017]. 
50 Zob.:http://flash.wwsi.edu.pl/wwsivideo/iplus/pdf/nask3.pdf,s.26 [dostęp:13.07.2017]. 
51 Zob.:https://www.atel.com.pl/slownik_produkt_n.php?haslo=Firewall 

[dostęp:14.07.2017]. 
52 Zob.: http://flash.wwsi.edu.pl/wwsivideo/iplus/pdf/nask3.pdf [dostęp: 14.07.2017]. 
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jednak zdarza się, że i prywatni użytkownicy takie wiadomości dostają). 
Podobnie wygląda sprawa z otwieraniem nieznanych linków na portalach 
społecznościowych. By nie stracić cennych danych użytkownicy powinni 
regularnie wykonywać kopie zapasowe danych, bądź trzymać je w bez-
piecznych repozytoriach. Ważne jest także, aby nie podawać w Internecie 
danych osobowych, o ile nie jest to konieczne. Należy pamiętać, że poda-
nie takich danych może mieć bardzo złe konsekwencje, np. kradzież toż-
samości i zaciągnięcie zobowiązań finansowych.  

By stosować te wszystkie dobre praktyki i rozwiązania niezwykle istot-
na jest edukacja użytkowników. Szczególnie ważna jest edukacja dzieci, 
po pierwsze dlatego, że są one bardziej narażone na zagrożenia, a po 
drugie dlatego, że ich życie jest już niemalże połączone i wręcz skazane 
na funkcjonowanie w cyberprzestrzeni. By dzieci mogły się tam odnaleźć 
i czuły się bezpiecznie, trzeba je odpowiednio edukować. Ważna jest tutaj 
także rola rodziców, którzy z jednej strony powinni nauczać, a z drugiej 
kontrolować, np. poprzez instalację oprogramowania, które zapewnia kon-
trolę rodzicielską. Dzieci należy uczyć także tego, że każde przejawy za-
grożeń, z jakimi będą miały styczność w internecie, należy zgłaszać rodzi-
com, którzy nie powinni nigdy pozostać na nie obojętni, a działać i przeka-
zać je do właściwych organów, np. policji. Wspólne działania na rzecz 
bezpieczeństwa w sieci powinny stanowić priorytet w wychowaniu przy-
szłych pokoleń.  

 
 

Zakończenie 
 
Współczesne, wysokorozwinięte społeczeństwo dużą część swojego 

życia spędza w cyberprzestrzeni. Otacza je sieć powiązań, relacji, które 
w dużej mierze opierają się na Internecie. Dane, informacje, np. o planie 
dnia, o ważnych wydarzeniach, chętnie umieszczane są na różnego rodza-
ju forach społecznościowych, stronach w profilach społecznościowych, 
w kalendarzach multimedialnych i specjalnie przygotowanych aplikacjach. 
Można stwierdzić, że życie ludzkie w coraz większym wymiarze przenosi 
się do Internetu. W związku z tym cyberprzestrzeń staje się bardzo intere-
sującym miejscem dla wszelkiego rodzaju oszustów. Jest to kolejne miej-
sce, gdzie mogą oni kraść, wyłudzać i powodować negatywne skutki dla 
użytkownika. W artykule autorka opisała szereg zagrożeń, z jakimi przy-
chodzi spotykać się współczesnym użytkownikom Internetu. Autorka stwo-
rzyła, jej zdaniem, uniwersalną klasyfikację najczęściej występujących 
w sieci zagrożeń. Często granice pomiędzy poszczególnymi z nich są nie-
wielkie, jednak opisane zagrożenia są różne i stanowią odrębne obszary. 
Oczywiste jest również to, że zagrożeń w sieci przybywa, jednak uniwersa-
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lizm zaproponowanego podziału sprawia, że można klasyfikować je we-
dług przyjętego przez autorkę schematu. 

Poczucie anonimowości i bezkarności wzmaga w ludziach nienawiść 
i pozwala by przekraczali oni granice, których w życiu realnym prawdopo-
dobnie nigdy by nie przekroczyli. Poważne zagrożenie stanowią także wy-
łudzenia i oszustwa. Kradzież tożsamości, podszywanie się pod kogoś 
innego, zaciąganie zobowiązań finansowych w czyimś imieniu, nikogo już 
nie dziwi. Zagrożenia są i będą się tylko powiększać. Należy więc dbać 
o to by kolejne pokolenia, które korzystają z Internetu, miały świadomość, 
jakie zachowania są pożądane, aby zwiększać swój poziom bezpieczeń-
stwa, a czego należy unikać. Niezbędna jest w tym celu odpowiednia edu-
kacja oraz konkretne przykłady pokazujące skalę i rangę zagrożeń. Inter-
net jest wspaniałym wynalazkiem, umożliwia ogromny postęp i rozwój, daje 
możliwość komunikowania się z całym światem, poczucie wolności, braku 
barier, należy jednak zwrócić uwagę na to, by korzystać z niego w sposób 
mądry i rozsądny. 
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INFORMATION SOCIETY - THE FUNCTIONING  
OF AN INDIVIDUAL ON THE INTERNET 

 

Development which led to the creation of information society also re-
sulted in the appearance of new technologies, including considerable ad-
vancements connected with the Internet. Cyberspace has become a place 
into which people have transferred a considerable part of their life. This 
paper discusses the potential threats to Internet users. A list of threats 
compiled by the author relates to the main problems that are likely to occur 
every day. All the threats detailed by the author are connected with one 
another and intertwined, which means that it is sometimes difficult to cate-
gorize an incident unequivocally as belonging to one particular group. 
The threats listed in the paper are already present and will continue to de-
velop. Therefore, it is vital to learn about them and about how to counteract 
them. Modern society, i.e. information society, needs to know how to pro-
tect itself from Internet threats and how to function safely on the Internet. 
Therefore, the purpose of this paper is to introduce and systematise 
the classification of threats that an Internet user can encounter in cyber-
space, as well as emphasise possible recommended ways of protecting 
oneself against them. 
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