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Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku to organizacja poza-
rządowa, która od 2004 roku podejmuje wiele inicjatyw w zakresie wszech-
stronnej edukacji i aktywizacji osób starszych. Jednym z głównych obszarów 
działań Stowarzyszenia jest wieloaspektowe bezpieczeństwo seniorów, w tym 
bezpieczeństwo w Internecie. Z tego też względu Sądecki UTW organizuje m.in.: 
wykłady, kursy komputerowe oraz wydaje publikacje merytoryczne. 

Oddajemy do Państwa rąk poradnik pn. „Sm@rt Seniorzy. Jesteśmy bezpiecz-
ni w sieci”. W niniejszym opracowaniu opisano wybrane zagadnienia związane 
z zabezpieczeniem komputera, tematyką złośliwego oprogramowania i przy-
kładowymi metodami stosowanymi przez oszustów w Internecie. W dalszej ko-
lejności wyjaśniono istotę niechcianej korespondencji (tzw. SPAM-u), najważ-
niejsze reguły bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej i sklepów 
internetowych. W ostatniej części natomiast wskazano adresy, które mogą być 
przydatne w przypadku poszukiwania dodatkowych informacji w zakresie ww. 
problematyki, jak również uzyskania konkretnej pomocy, w sytuacji gdy np. ist-
nieje podejrzenie, że staliśmy się ofiarą cyberprzestępstwa. 

Wyrażamy przekonanie, iż wydawnictwo to przyczyni się do kształtowania 
i dalszego upowszechniania prawidłowych postaw i zachowań w różnych sy-
tuacjach związanych z naszą aktywnością w wirtualnym świecie oraz zwięk-
szenia wiedzy o zasadach bezpiecznego korzystania z usług dostępnych przez 
Internet. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia seniorów, którzy stano-
wią grupę użytkowników Internetu szczególnie narażoną na oszustwa i mani-
pulacje on-line. 

Daniel Jachimowicz
Wojciech Nalepa
Wojciech Bobak

WSTĘP
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Wiele osób uważa, że na ich komputerze nie ma żadnych ważnych danych 
– tym samym żyją w przekonaniu, że jeśli nawet ktoś by się do niego dostał, to 
nic złego się nie stanie. Takie podejście jest niewłaściwe i powinno być natych-
miast zmienione. Rzeczywistość jest niestety znacząco inna i często brutalna 
dla użytkowników sieci, którzy prezentują takie właśnie nastawienie. 

Komputer jest urządzeniem, w którego pamięci przechowujemy nasze doku-
menty, zdjęcia, hasła i inne dane dostępowe do różnych portali, a nawet do in-
formacji tak wrażliwych jak dane autoryzacyjne do bankowości internetowej, 
czy też naszego konta e-mail. Dlatego niezwykle ważne jest, by odpowiednio je 
zabezpieczyć. Form wyłudzania danych w tym m.in. danych autoryzacyjnych 
do cennych dla nas portali w cyberprzestrzeni jest bardzo dużo, a osoby wyłu-
dzające te dane stają się coraz bardziej kreatywne w tym procederze. Głównym 

JAK ZABEZPIECZYĆ  
SWÓJ KOMPUTER? 
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i najbardziej powszechnym zagrożeniem dla naszego komputera jest wirus, czy-
li stworzone przez atakującego złośliwe oprogramowanie. Aby chronić dostęp 
do naszych danych należy stosować się do kilku podstawowych zasad opisa-
nych poniżej. Warto pamiętać jednak, że wymienione wskazówki nie stanowią 
panaceum na wszystkiego rodzaju funkcjonujące w sieci zagrożenia – pozwala-
ją jedynie ograniczyć ryzyka, z jakimi może się spotkać na co dzień użytkownik 
komputera i Internetu. 

WAŻNE!
Nawet jeśli wydaje się, że na komputerze nie są przechowywane 
żadne istotne informacje, użytkownicy powinni zadbać o właściwe 
zabezpieczenie swoich urządzeń elektronicznych (komputerów, 
tabletów, telefonów) – to co użytkownik uważa za nieistotne,  
może okazać się bardzo ważne dla hakera i tym samym ułatwić  
mu np. dokonanie oszustwa czy kradzieży. 

Najczęstszą formą ataków jest instalacja złośliwego oprogramowania na 
komputerze (wirusów komputerowych) – poniżej kilka wskazówek, które po-
zwolą nam w znaczącym stopniu ochronić się przed tymi zagrożeniami. Każdy 
użytkownik komputera z dostępem do Internetu powinien zatem:

 f Regularnie aktualizować swój komputer – nieaktualizowane oprogramowanie 
oraz system operacyjny to idealny kąsek dla włamywaczy i ich wirusów kom-
puterowych. Firmy dostarczające oprogramowanie dla sprzętu elektroniczne-
go w trybie ciągłym udoskonalają swoje produkty dostarczając użytkownikom 
aktualizacje, a w nich tzw. łatki bezpieczeństwa. Dzięki aktualizacjom nasze 
oprogramowanie działa znacznie sprawniej i bezpieczniej – usuwane są bo-
wiem wykryte przez producenta danego oprogramowania tzw. luki bezpie-
czeństwa. Komputer najczęściej sam sygnalizuje dostępność aktualizacji pod 
warunkiem, że opcja ta nie została świadomie (bądź nieświadomie) wyłączona 
przez użytkownika. Ważne, aby nie ignorować tego komunikatu i nie zwlekać 
z instalacją.

WAŻNE!
Należy zawsze korzystać z legalnego oprogramowania  
i nie wyłączać automatycznych aktualizacji. 

 f Zainstalować oprogramowanie antywirusowe – na rynku znajdziemy sporo 
programów antywirusowych. Wybór tego typu oprogramowania najlepiej po-
wierzyć osobie, u której kupujemy komputer lub informatykowi – oni najlepiej 
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doradzą, które produkty będą w konkretnym przypadku najlepsze. Sugerując 
się odpowiednim wywiadem oraz potrzebami użytkownika, nowoczesne wer-
sje oprogramowania antywirusowego posiadają multum różnych funkcjonal-
ności mających na celu nie tylko naszą ochronę, ale również zachowanie po-
ufności przetwarzanych danych. W ofercie firm oprócz programów płatnych 
dostępne są również rozwiązania bezpłatne. Oprogramowanie bezpłatne za-
zwyczaj jest ograniczone do podstawowych funkcji, natomiast programy płat-
ne są najczęściej rozbudowane o dodatkowe moduły, np.: chroniące płatności 
online, monitorujące pocztę e-mail, filtry antyspamowe.

WAŻNE!
Jeśli dokonujesz płatności on-line zainwestuj w płatny  
program antywirusowy. 

 f Zabezpieczyć swój komputer hasłem – hasło chroniące dostęp do komputera 
to pierwsza bariera zabezpieczająca nasze dane, najczęściej przed przypadko-
wym do nich dostępem, przez osoby niepowołane. Należy pamiętać o popraw-
nej złożoności hasła – zbyt proste lub zbyt krótkie nie stanowią dużej prze-
szkody dla atakującego (więcej o zasadach tworzenia haseł w dalszej części 
niniejszego opracowania).
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WARTO PAMIĘTAĆ !!!
Nawet proste hasło stanowi bardzo skuteczną ochronę przed przypadkowym dostę-
pem do naszego komputera (np. w trakcie spotkania rodzinnego jeden z zaproszo-
nych gości postanawia zobaczyć, co znajduje się na komputerze leżącym na biurku 
– bez znajomości hasła, w zdecydowanej większości przypadków, nie będzie w stanie 
tego zrobić). 

 f Tworzyć kopie zapasowe swoich danych – częstym skutkiem ataku wirusów 
typu ransomware jest całkowite zniszczenie naszych danych znajdujących się 
w pamięci komputera lub ich zaszyfrowanie np. z jednoczesnym żądaniem 
okupu za ich odzyskanie. Dlatego warto ustalić sobie pewne odstępy czasowe, 
w których będziemy tworzyć kopie zapasowe cennych dla nas danych. Najle-
piej kopiować dane na dysk zewnętrzny (lub pendrive), który przechowujemy 
na co dzień odłączony od komputera, w bezpiecznym miejscu. 

WAŻNE!
Im częściej wykonujemy kopie zapasowe, tym lepiej – ma to szczególne 
znaczenie, gdy ilość danych tworzonych na komputerze np. codziennie 
się zwiększa z uwagi na rodzaj naszej pracy lub innej aktywności. 

 f Zainstalować zaporę sieciową 
(firewall) na swoim komputerze 
– zapora sieciowa to oprogramo-
wanie, które zabezpiecza naszą 
sieć. Jego istotą jest filtracja ru-
chu sieciowego, a następnie blo-
kowanie niebezpiecznych połą-
czeń, zarówno z zewnątrz czyli 
z sieci Internet, jak również z na-
szego komputera, kiedy działa-
jący wirus próbuje wyprowadzić 
nasze dane.
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Złośliwe oprogramowanie to wirusy, które mają za zadanie uszkodzenie, dez-
aktywację naszego urządzenia, kradzież danych lub wykorzystanie naszego 
sprzętu do innych celów (np. kopania kryptowalut bez naszej wiedzy). Podobnie, 
jak ludzka grypa wpływa negatywnie na funkcjonowanie organizmu ludzkiego, 
wirusy komputerowe infekują oprogramowanie sprzętu elektronicznego i zakłó-
cają jego funkcjonowanie. 

Najczęstsze źródła złośliwego oprogramowania:

 f Internet, najczęściej pobrane pliki z niezaufanych lokalizacji,
 f poczta elektroniczna, wiadomości typu spam,
 f różnego rodzaju pliki multimedialne nieznanego pochodzenia,

MALWARE – ZŁOŚLIWE  
OPROGRAMOWANIE
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 f nielegalne oprogramowanie („pirackie” wersje różnych popularnych  
programów, np. pakiet Office, program operacyjny),

 f fikcyjne bezpłatne subskrypcje płatnego oprogramowania.

Złośliwe oprogramowanie ma niemal zawsze na celu zarabianie pieniędzy, 
a dzieje się to najczęściej poprzez kradzież danych, podszywanie się pod użyt-
kownika, pełną lub częściową kontrolę nad komputerem. 

W jaki sposób można rozpoznać, czy sprzęt jest zainfekowany? – poniżej kilka 
przykładów, które powinny wzbudzić czujność każdego użytkownika: 

 f Komputer działa bardzo wolno lub nadmiernie się nagrzewa – jeśli aktuali-
zujesz na bieżąco swój komputer, czyścisz jego zawartość z niepotrzebnych 
plików, a on nadal działa bardzo wolno, jest to jeden z sygnałów, że prawdo-
podobnie działa na nim złośliwe oprogramowanie, które „pożera” wydajność 
komputera na własne cele.

 f Strona startowa zmieniła wygląd – jeśli dotychczasowa strona startowa lub 
wyszukiwarka zmieniła swój wygląd, a do tego linki, które klikasz odsyłają 
Cię do innych miejsc niż te, do których chcesz się dostać, istnieje bardzo duże 
prawdopodobieństwo, że komputer/przeglądarka została zainfekowana. 

 f Wyskakujące okienka – jeśli dostrzegasz zwiększoną ilość wyskakujących 
okienek z reklamami można śmiało przypuszczać, że komputer został zainfe-
kowany – często okienka takie wyświetlają niecenzuralne treści. 

NALEŻY PAMIĘTAĆ !!!
Wszystkie anomalie, które odbiegają od standardu wcześniej działającego sprzętu/
programów, powinny wzbudzić podejrzenia i zmotywować do dokładnego sprawdze-
nia naszego sprzętu elektronicznego. 

JAK SAMODZIELNIE SPRAWDZIĆ,  
CZY URZĄDZENIE ZOSTAŁO ZAINFEKOWANE  
PRZEZ ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE? 

Aby sprawdzić, czy komputer został zainfekowany przez złośliwe oprogramo-
wanie należy skorzystać ze skanera wykrywającego wirusy. Taki skaner jest 
dostępny we wszystkich programach antywirusowych. Domyślnie program an-
tywirusowy powinien zablokować instalację złośliwego oprogramowania i po-
informować nas o tym. Jednak niejednokrotnie oprogramowanie instalowane 
przez nas samych, nieświadomych zagrożenia, jest interpretowane przez pro-
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gram antywirusowy jako działanie celowe, niestanowiące zagrożenia. Antywirus 
najczęściej „pyta”, czy na pewno chcemy wykonać daną akcję/uruchomić dany 
program, tym samym upewniając się, czy nasze działania są celowe. 

WAŻNE!
Gdy nie mamy zbyt dużego doświadczenia informatycznego zawsze, 
w sytuacji podejrzenia zainfekowania komputera przez złośliwe progra-
my, warto skonsultować się z osobą mającą w tym zakresie większe kom-
petencje – to nie musi być od razu serwis komputerowy, może wystarczy, 
jak poprosimy o pomoc nasze dzieci czy wnuki. 

JAK MOŻNA USUNĄĆ  
NIECHCIANE OPROGRAMOWANIE? 

Najlepszym sposobem jest ponowna instalacja systemu operacyjnego wyko-
nana przez wykwalifikowaną osobę. Jednak nie zawsze w danym momencie 
istnieje taka możliwość – pojawia się zatem pytanie, co wtedy? Trzeba przede 
wszystkim wykorzystać zainstalowane oprogramowanie antywirusowe, które 
nie tylko powinno usunąć niechciane oprogramowanie, ale w przyszłości posłu-
ży do ochrony przed kolejnymi atakami. Należy pamiętać, że konsultacja z infor-
matykiem lub osobą bardziej doświadczoną w tym zakresie jest jak najbardziej 
wskazana, a sam program antywirusowy może być niewystarczający, gdy doszło 
już do infekcji.

JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED DZIAŁANIEM  
ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA?

 f Należy korzystać tylko ze sprawdzonych, legalnych antywirusów oraz opro-
gramowania służącego do usuwania zagrożeń. 

 f Nie wolno klikać w nieznane linki (nawet te od najbliższych).
 f Nie wolno pobierać plików z nieznanych źródeł. 
 f Należy reagować – w sytuacji otrzymania podejrzanej wiadomości, warto 
zgłosić incydent na stronie: incydent.cert.pl lub pod numer: 799 448 084. W ten 
sposób można uchronić inne osoby w sieci.
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Podążając za postępem cyfrowym, niezależnie od naszych zapatrywań, musi-
my się do niego krok po kroku dostosowywać. Poniżej wskazane metody wyłu-
dzania danych nie mają na celu wywołania paranoicznego podejścia do zabez-
pieczeń oraz korzystania w ten sposób z nowych technologii – mają natomiast 
wzbudzić czujność użytkowników, dzięki której zwiększają oni szanse na uchro-
nienie się przed przykrymi skutkami różnego rodzaju ataków. Hakerzy wykorzy-
stują błędy w oprogramowaniu oraz błędy, które popełniają internauci. 

W codziennym życiu, pomijając świat cyfrowy, również jesteśmy narażeni na 
różnego rodzaju niebezpieczeństwa, dlatego np. przechodząc przez jezdnię, po-
mimo bezpiecznego przejścia dla pieszych, rozglądamy się w poszukiwaniu nad-
jeżdżającego pojazdu. Podobnie jest w „świecie cyfrowym” – w 99% przypadków 

PHISHING – WYŁUDZANIE  
POUFNYCH INFORMACJI

Forgot Password?



12

nie zagraża nam żadne niebezpieczeństwo, natomiast w tym 1%, gdy przestajemy 
być czujni i zaczynamy popełniać błędy, narażamy się na duże ryzyko np. utraty 
pieniędzy, danych itp. Oszuści stają się coraz bardziej kreatywni, a techniki któ-
rymi się posługują, aby zwabić potencjalną ofiarę – coraz bardziej wyszukane. 

WAŻNE!
Naszą czujność powinna wzbudzić m.in.:

 f wiadomość SMS o dziwnej lub nieoczekiwanej treści;
 f prośba o pieniądze od znajomego np. za pośrednictwem  
portalu społecznościowego;

 f wiadomość z banku lub od znajomego zawierająca link bez żadnego 
komentarza albo z poleceniem szybkiego uruchomienia strony;

 f wiadomość z błędami językowymi, bez polskich znaków itp.;
 f telefon/mail z naszego banku i prośba o podanie danych  
do zalogowania się do bankowości internetowej. 

 

PHISHING 

Jest to metoda ataku polegają-
ca na przejęciu danych autoryza-
cyjnych – w ten sposób atakujący 
uzyskuje dostęp np.: do naszego 
konta e-mail, banku, portalów spo-
łecznościowych, kont w e-skle-
pach. Phishing polega na podszy-
waniu się pod różne instytucje 
w szczególności poprzez rozsyłanie 
fałszywych e-maili i wiadomości 
SMS. Oszuści udają pracowników 
banku, instytucji administracji pu-
blicznej, dostawców prądu/gazu 
czy też operatorów pocztowych. 
Istotą tego rodzaju oszustwa są 
najczęściej masowo wysyłane wia-
domości e-mail/SMS, które mają 
na celu nakłonienie do kliknięcia 
w link do fałszywej strony inter-
netowej lub pobranie z załącznika 
i zainstalowanie złośliwego opro-
gramowania. 

login

username

password

remember me
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We wszystkich przypadkach są to treści mające zaszyty w sobie atak socjo-
techniczny. Przykładowo wiadomość (fałszywa, ale wyglądająca na prawdziwą!) 
o wszczęciu postępowania sądowego ma na celu zmylić osobę atakowaną, wy-
wołać emocjonalną reakcję i sprawić, aby osoba ta była bardziej podatna na ma-
nipulację (nieświadome przekazanie swoich danych dostępowych lub danych 
osobowych, które w następnej fazie ataku mogą posłużyć do przejęcia tożsamo-
ści i np. zaciągnięcia kredytu).

WAŻNE!
Należy pamiętać, że login i hasło są danymi ściśle tajnymi i nie powinny 
być udostępniane w żaden sposób. Najskuteczniejszą metodą ochrony 
przed atakami typu phishing jest:

 f nie podawanie danych autoryzacyjnych w niezaufanych miejscach, 
osobom trzecim;

 f poprawna polityka tworzenia i chronienia haseł;
 f korzystanie z metody podwójnej autoryzacji przy logowaniu  
np. do konta bankowego.

PHARMING

Codziennie setki milionów osób logują się do bankowości internetowej, poczty 
e-mailowej czy kont w portalach społecznościowych. Istnieje kilka podstawo-
wych zasad związanych z bezpiecznym zalogowaniem się – jednym z nich jest 
sprawdzenie, czy w pasku dialogowym jest symbol zamkniętej kłódki, której 
kolor zależy od rodzaju używanej przez nas przeglądarki (więcej o zasadach bez-
piecznego zalogowania się znajduje się w dalszej części niniejszego opracowa-
nia). Należy zauważyć jednak, iż ww. symbol nigdy nie daje nam 100% pewności, 
że logujemy się do poprawnej strony internetowej, jest jedynie jedną ze składo-
wych, którą powinniśmy sprawdzić przed wpisaniem danych logowania. 

Jedną z najbardziej popularnych metod oszustw jest zamiana znaków, które 
wizualnie wyglądają, jak poprawna nazwa domeny. Jako przykład można wska-
zać Onet.pl i 0net.pl – w drugim przypadku nazwa domeny posiada zamiast litery 
„O” cyfrę „0”, i chociaż treść strony w obydwu przypadkach wizualnie może wy-
glądać identycznie, to obie nazwy stron internetowych mają różnych właścicieli, 
a w drugim przypadku strona może mieć na celu – przykładowo – wyłudzenie 
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naszych danych autoryzacyjnych. Ciekawostką w atakach tego typu jest fakt, iż 
po pierwszym logowaniu fałszywa strona przenosi nas zazwyczaj na popraw-
ną stronę internetową wymagając od nas ponownego logowania, przez co osoba 
atakowana po ponownym wpisaniu danych logowania i poprawnym zalogowa-
niu się, nie widzi nic podejrzanego w wykonanej akcji – efekt swojej pomyłki 
zauważy najpewniej dopiero za jakiś czas. 

SMiShing

Nieoczekiwana wiadomość od kuriera, informacja o niezapłaconym rachun-
ku za prąd lub komunikat o przymusowej kwarantannie? Nie daj się zwieść i nie 
klikaj w linki w otrzymanej wiadomości, a tym bardziej nie stosuj się do wska-
zanych tam instrukcji, a zwłaszcza nie wykonuj żadnych przelewów. Wykona-
nie przelewu najczęściej wiąże się z przekazaniem złodziejom danych logowa-
nia np. do bankowości internetowej lub danych dostępowych do naszej karty 
płatniczej. 
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SPAM to komunikaty wysyłane do ogromnej liczby odbiorców, którzy nie wy-
razili zgody na ich otrzymanie. Wiadomości takie mają charakter niespersona-
lizowany – oznacza to, że każdy odbiorca otrzymuje informację o identycznej 
treści. SPAM może być dostarczany za pomocą: wiadomości e-mail (najczęściej), 
SMS-ów, MMS-ów, komunikatorów internetowych oraz kont w portalach spo-
łecznościowych. 

Bazy adresowe spamerów obejmują setki tysięcy (często wiele milionów) ad-
resów e-mailowych lub numerów telefonów!!!

SPAM – NIECHCIANA  
KORESPONDENCJA
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JAKIE TREŚCI PRZESYŁANE SĄ W SPAM-IE  
I DLACZEGO SĄ ONE NIEBEZPIECZNE?

W SPAM-ie najczęściej przesłane są natarczywe treści reklamowe. Niestety, 
SPAM jest również wykorzystywany do przesyłania wiadomości mających na 
celu wyłudzanie danych (np. do bankowości internetowej, kont społecznościo-
wych i innych miejsc wymagających zalogowania). W tego typu wiadomościach 
bardzo często przesyłane jest również złośliwe oprogramowanie, które po wy-
konaniu określonych czynności (np. otworzeniu załącznika) instaluje się na na-
szym komputerze (telefonie, tablecie) i ... niszczy zapisane w pamięci dane, unie-
możliwia dostęp do tych danych lub przechwytuje loginy i hasła, czy też inne 
poufne informacje. 

WAŻNE!
Szczególnie groźną formą SPAMU są wiadomości, w których oszuści 
podszywają się (często bardzo wiarygodnie i skutecznie) pod 
strony bankowe. Otrzymane maile/SMS-y zawierają linki do stron 
internetowych, które są niemal identyczne jak strona np. naszego 
banku – wpisanie, na takiej podrobionej witrynie, hasła i loginu powoduje 
przekazanie tych danych oszustom.

JAK ROZPOZNAĆ SPAM?

Nie zawsze jest to łatwe. Najczęściej SPAM można rozpoznać np.:
 f po oznaczeniu NADAWCY, m.in. zagraniczny adres bądź dziwny, nielogiczny 
adres mailowy nadawcy – ma to szczególne znaczenie, gdy nie prowadzimy 
korespondencji z osobami z zagranicy i nie oczekujemy na takie wiadomości;

 f po TEMACIE wiadomości, np.:
– Re: Twoje zgłoszenie jest w trakcie realizacji – w sytuacji gdy nic nie zama-

wialiśmy,
– Gratulacje, wygrałeś! – w sytuacji, gdy nie braliśmy udziału w żadnej grze/

konkursie;

Na SPAM wskazują również obcojęzyczne tematy korespondencji!

 f po błędach językowych w treści wiadomości, które mogą wskazywać, że 
nadawca pisząc komunikat korzystał z translatorów internetowych;

 f po nierealnej treści, sugerującej nam najczęściej ogromną korzyść materialną 
pod warunkiem spełnienia określonych warunków (w tej korespondencji czę-
sto nadawca odnosi się do wiary i wartości religijnych).
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OSZUSTWO  
NIGERYJSKIE  
– NA CZYM POLEGA?

Oszustwo nigeryjskie jest to pro-
ceder przestępczy, najczęściej za-
inicjowany kontaktem poprzez 
wiadomość e-mail, polegający na 
wciągnięciu potencjalnej ofiary w grę 
psychologiczną, której istota oparta 
jest na fikcyjnym transferze bardzo 
dużej kwoty pieniędzy (często kilka, 
kilkanaście milionów dolarów) z jed-
nego z krajów afrykańskich (najczę-
ściej Nigerii, choć obecnie to może 
być właściwie każdy inny kraj). 
Schematów nigeryjskich jest wiele 
– dla przykładu wskazać należy np.: 
metodę „na wygraną na loterii”, me-
todę „na konto w banku bez właści-
ciela”, metodę „na spadek”, metodę 
„na inwestora” itp. Zasada wyłudza-
nia pieniędzy w każdym z ww. spo-
sobów jest niemal identyczna – aby 
otrzymać obiecane, ogromne kwoty, 
najpierw potencjalna ofiara musi 
wpłacić określoną ilość środków na 
różne cele, które w korespondencji 
podaje oszust. 

PRZYKŁAD 1*:

Od Pauline Champagne.

Umiłowani w Bogu. Naprawdę potrzebuję twojej pomocy, jestem Pauline Champagne. Jedyną córką 
późnego pana i pani Champagne. Skontaktowałem się z tobą po przejściu przez Twój profil. Proszę 
i proszę nie być zawstydzony, szukam twojej uwagi, aby pomóc mi przenieść sumę (4,8 miliona dola-
rów) na koncie i pomóc mi zainwestować w twoim kraju. Proszę, jest więcej niż pilne,

Co więcej, kochanie, jestem gotów zaoferować 20% całkowitej sumy jako rekompensaty za wysiłek 
/ wejście po pomyślnym przeniesieniu tego funduszu do nominowanego konta za granicą.

Otwórz załączona plik ze szczegółami. 

Dziękuję 
Pauline Champagne.

*pisownia oryginalna 
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PRZYKŁAD 2*:

AUSTRALIA MIĘDZYNARODOWA LOTERIA
DZIAŁ ZGŁASZANIA ZWYCIĘZCÓW/PRZEKAZY NAGRÓD
36528 WINNELLIE, TERYTORIUM PÓŁNOCNE
0907 AUSTRALIA

DATA: 11.15.2021
NUMER REFERENCYJNY ZWYCIĘZCY (WFN): AUIL/575061725/2-ND/2021
NUMER APLIKACJI: 80564909021/AUIL/2021
KOD ALOKACJI: KB8701/LPRC/2021

Szanowny Odbiorcy,

Zaufaj, że będziesz mieć dostęp do tego e-maila i natychmiast zareaguj. Australia Międzynarodowa 
Loteria ma przyjemność ogłosić, że Twój adres e-mail został wybrany jako jeden ze szczęśliwych 
e-maili w tej kategorii programu International Lottery. Losowanie loterii opiera się na elektronicz-
nym wyborze szczęśliwych zwycięzców za pośrednictwem adresów e-mail uzyskanych od renomo-
wanych dostawców usług e-mail na całym świecie. Twój e-mail jest dołączony do Numeru Wniosku: 
80564909021/AUIL/2021, a Numer Referencyjny Zwycięzcy: AUIL/575061725/2-ND/2021. Te szczę-
śliwe liczby zakwalifikowały Cię do nagrody pieniężnej zgodnie z ustawą, która ustanowiła naszą 
organizację.

Ten program loterii był sponsorowany i wspierany przez konglomeraty międzynarodowych korpo-
racji w ramach ich odpowiedzialności społecznej wobec osób fizycznych i MŚP (małych i średnich 
przedsiębiorstw) w krajach/regionach, w których mają siedzibę główną, firmy zamorskie, biuro re-
gionalne lub bazę operacyjną. Ten gest jest bardzo ważny, zwłaszcza że narody, rodziny i firmy nadal 
ponoszą ogromne straty finansowe z powodu koronawirusa. Dlatego łączna SUMA SZEŚCIUSET TY-
SIĘCY DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (600 000 USD) w transferze środków została zatwierdzona dla 
Ciebie jako jednego ze szczęśliwych odbiorców. Nasz oficjalny partner bankowy został upoważniony 
do przetworzenia uwolnienia funduszu dla Ciebie lub wskazanego przez Ciebie podmiotu prawnego. 
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby wszyscy odbiorcy zachowali te informacje w tajemni-
cy, dopóki pieniądze nie zostaną pomyślnie przelane. Jest to część naszego protokołu bezpieczeń-
stwa, który ma chronić Ciebie i Twoją rodzinę.

Jednak Pan Robert Czesław zadzwonił do naszego biura i również wysłał kilka e-maili z informacją, 
że nie żyjesz i tym samym zażądał, aby fundusz został przesłany do niego jako jedynego bliskiego 
krewnego. Obecnie mieszka w Krakowie i grozi nam pozwaniem do Międzynarodowego Trybunału 
Sprawiedliwości (ICJ), jeśli nie przelejemy pieniędzy w określonym czasie. Piszemy do Ciebie po-
nownie, aby upewnić się, że wypełniamy nasz obowiązek prawny; jako renomowana organizacja nie 
chcemy popełnić żadnego przestępstwa ani odmówić Twojemu krewnemu prawa do Twojego fun-
duszu. Jeśli żyjesz, prosimy o natychmiastową odpowiedź na tę wiadomość e-mail, kontaktując się 
z Regionalnym Agentem ds. Roszczeń dla Europy.

Imię i nazwisko: Maris Annie (prawnik)
E-mail: maris-annie.au@outlook.com

Odpowiadając na wiadomość e-mail, podaj numer referencyjny zwycięzcy, numer wniosku i kod 
przydziału w lewym górnym rogu tej wiadomości e-mail, a także swoje imię i nazwisko oraz numer 
telefonu. Oczekujemy wiadomości od Ciebie w ciągu 24 godzin od otrzymania tego e-maila.

Pozdrowienia
Pani Lisa Addisson
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Kierownictwo,
AUSTRALNA MIĘDZYNARODOWA LOTERI

*pisownia oryginalna

PRZYKŁAD 3*:

Gratulacje, Twój e-mail został losowo wybrany do darowizny na cele charytatywne w wysokości 2 
500 000,00 $

E-mail: ltom093y7@gmail.com

*pisownia oryginalna

SKĄD SPAMERZY MAJĄ NASZE ADRESY?

Istnieje kilka sposobów pozyskiwania adresów e-mail. Najpopularniejsze 
z nich to:

 f zakup gotowych baz danych z adresami od firm, które specjalizują się w gro-
madzeniu takich informacji;

WAŻNE!
Bardzo ostrożnie zatem podchodźmy do różnego rodzaju konkursów, 
testów (na inteligencję, na spostrzegawczość itp.), quizów, newsletterów 
– często są to narzędzia, które mają przede wszystkim gromadzić nasze 
dane kontaktowe w celu ich późniejszej odsprzedaży

 f generowanie adresów e-mail przy wykorzystaniu programów, które tworzą 
miliony adresów z przypadkowych imion i nazwisk (większość z nich jest 
błędna, część jest jednak prawidłowa);

 f wykorzystywanie programów do zbierania adresów dostępnych w zasobach 
Internetu (dlatego „trzy razy” zastanówmy się, zanim podamy w Internecie 
nasz adres e-mail/nr telefonu bądź inne dane kontaktowe).

PAMIĘTAJ!!!
Należy chronić adres e-mail/nr telefonu – jeżeli spamer nie będzie znał tych danych, 
nie będzie mógł – co do zasady – przysłać żadnych wiadomości. Dane kontaktowe 
w  Internecie powinny być podawane tylko na „pewnych” stronach internetowych 
(np. urzędy, zaufane sklepy). 
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JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED SPAM-EM?

Jeśli korzystamy z poczty e-mailowej lub innych nowoczesnych narządzi ko-
munikacji trudno ochronić się całkowicie przed SPAM-em. Zachowując jednak 
kilka zasad możemy ograniczyć to zjawisko. Należy zatem m.in.: 

 f zainstalować program antywirusowy (zaleca się korzystanie z pełnych, od-
płatnych wersji takiego oprogramowania rozbudowanego o internetowe pa-
kiety bezpieczeństwa),

 f korzystać z filtrów antyspamowych dostępnych u operatorów poczty e-mail 
(np. Wp.pl, Onet.pl, Interia.pl, Gmail.com) lub dostępnych w programach pocz-
towych (np. Outlook, Thunderbird, Windows Mail).

Ponadto należy:
 f chronić swoje dane kontaktowe (adres e-mail, telefon),
 f podawać dane kontaktowe wyłącznie zaufanym partnerom,
 f nigdy nie podawać danych kontaktowych na przypadkowych stronach inter-
netowych,

 f ostrożnie podchodzić do różnego rodzaju newsletterów, konkursów, testów, 
quizów itp.,

 f nie wyrażać zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wysyła-
nia reklam i badań marketingowych;

 f korzystać, przy wysyłaniu wiadomości do wielu osób, z opcji UDW (wtedy ad-
resy nie są widoczne dla odbiorców);

 f nie odpowiadać na SPAM – wtedy spamer wie, że adres jest aktywny i takich 
wiadomości będziemy dostawać jeszcze więcej;

 f przy tworzeniu swojego konta pocztowego korzystać z nazw bardziej niety-
powych – użycie tylko imienia i nazwiska powoduje, iż programy generują-
ce adresy będą miały ułatwione zadanie (zamiast jankowal@gmail.com lepiej 
wybrać np. jankowal1989@gmail.com). 

WAŻNE!
Nigdy nie odpowiadaj na SPAM! Nie daj się wciągnąć w rozmowę 
ze SPAMEREM – OSZUSTEM!
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CO TO JEST KONTO INTERNETOWE? 

Konto internetowe – (inaczej: homebanking, e-banking, bankowość interne-
towa, e-bankowość, mobilna bankowość) – to jedna z form całodobowej działal-
ności bankowej, polegającej na umożliwieniu przez bank swoim klientom prze-
prowadzania określonych operacji na rachunku bankowym (np.: sprawdzenie 
historii, wykonywanie przelewów, zakładanie stałych zleceń, zakładanie lokat) 
za pomocą komputera, telefonu czy tabletu. 

ZALETY KONTA INTERNETOWEGO:

 f wygoda – klient ma dostęp do konta w każdym czasie i niemal z każdego miej-
sca – wystarczy mieć komputer bądź inne urządzenie z dostępem do Internetu, 

SENIOR W E-BANKU 
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 f niskie koszty – większość e-kont jest tańsza, niż rachunki tradycyjne,
 f bezpieczeństwo środków jak na zwykłym koncie – zaawansowane procedury 
ochronne wdrażane przez banki (szyfrowanie stron www, hasła, loginy, kody 
do przelewów, podwójna autoryzacja) połączone ze stosowaniem przez klien-
tów zasad bezpiecznego korzystania z konta internetowego powodują, iż tego 
typu rozwiązania są bezpieczne,

 f oszczędność czasu – konto internetowe umożliwia szybkie załatwienie – bez 
konieczności wychodzenia z domu – większości spraw, których zrealizowanie 
zwykle wymagało wizyty w placówce banku (wysłanie przelewu, zaciągnię-
cie kredytu, założenie lokaty, wydruk historii rachunku itp.),

 f szybkie zakupy przez Internet również w dni wolne od pracy,
 f możliwość łatwego i bieżącego sprawdzania historii rachunku bankowego, 
dzięki czemu zdecydowanie łatwiej czuwać nad budżetem domowym. 

JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ  
Z KONTA INTERNETOWEGO?

Warunkiem bezpiecznego użytkowania konta internetowego jest stosowanie 
się do podstawowych zasad korzystania z tego typu usług: 

 f należy starannie przechowywać login i hasło do konta oraz kartę kodów jed-
norazowych lub telefon, na który przysyłane są kody
Dane te najlepiej przechowywać w różnych miejscach. Nie powinno się nosić 
tych informacji przy sobie. Hasło i login najlepiej zapamiętać, ewentualnie za-
pisać, ale w formie zaszyfrowanej np. jako fikcyjny numer telefonu. Pamiętaj-
my, że nie powinniśmy nikomu udostępniać naszych danych dostępowych do 
konta. Warto podkreślić, że bank nigdy nie kieruje do swoich klientów pytań 
dotyczących haseł lub innych poufnych danych ani próśb o ich aktualizację 
drogą mailową/telefoniczną.

 f nie należy korzystać z przypadkowych komputerów/tabletów, smartfonów
Z konta internetowego powinno się korzystać wyłącznie na znanych nam, 
bezpiecznych urządzeniach. Należy unikać komputerów udostępnionych 
w  miejscach publicznych [np. kawiarenki internetowe, dworce autobusowe] 
– urządzenia te mogą mieć zainstalowane różnego rodzaju wirusy lub inne 
oprogramowanie przechwytujące wpisywane przez nas dane. 

 f logując się do konta internetowego – nawet na swoim komputerze/telefonie – 
nie należy korzystać z publicznych sieci Wi-Fi
Takie połączenia często nie są szyfrowane – oznacza to, iż hakerzy mogą sto-
sunkowo łatwo uzyskać dostęp np. do naszego komputera, monitorować nasze 
czynności i tym samym przechwytywać poufne dane. 
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WARTO WIEDZIEĆ!
Jeśli z przyczyn od nas niezależnych jesteśmy zmuszeni używać niezaufanych połą-
czeń np. publicznych WiFi, warto zastanowić się nad skorzystaniem z VPN. VPN to 
narzędzie do bezpiecznego szyfrowania połączeń, dzięki któremu można właściwie 
anonimowo przeglądać Internet. VPN chroni przed próbami śledzenia przez hakerów 
korzystających z tego samego hotspotu Wi-Fi. W Internecie dostępne są zarówno 
płatne jak i bezpłatne programy VPN. 

 f na urządzeniu, za pomocą którego uzyskujemy dostęp do konta bankowego, 
należy zainstalować legalne oprogramowanie antywirusowe (antywirus, fi-
rewall)
Program antywirusowy można pobrać bezpłatnie z Internetu. Pamiętać rów-
nież należy o bieżącym aktualizowaniu oprogramowania antywirusowego. 

 f wchodząc na stronę bankową należy upewnić się, czy nie nastąpiło przekie-
rowanie na inną stronę, podobną do strony naszego banku
Logowanie się do konta powinno następować za pomocą nazwy strony inter-
netowej banku, którą znamy. Nie wolno logować się za pomocą podesłanych 
linków. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku korespondencji 
mailowej z banku – zwłaszcza tej, w której bank zaleca nam szybkie zalogo-
wanie się na koncie np. w celu sprawdzenia nowych usług. Pamiętajmy, że 
banki w przesłanej do nas korespondencji nigdy nie proszą o podanie naszego 
loginu i hasła do konta.  

 f nie należy otwierać wiadomości i dołączonych do nich załączników, jeśli po-
chodzą z nieznanego źródła
Otwarcie takiego załącznika może doprowadzić do pobrania złośliwego opro-
gramowania. 

 f nie wolno zapamiętywać w przeglądarce loginów i haseł
Jest to szczególnie niebezpieczne, gdy z naszego urządzenia korzystają rów-
nież inne osoby.  

 f kończąc pracę z kontem internetowym zawsze należy użyć opcji: WYLOGUJ SIĘ
Uniemożliwi to osobom trzecim np. przypadkowe uzyskanie dostępu do na-
szego konta.  

 f jeśli mamy jakieś wątpliwości/obawy – lepiej nie logować się do konta
W takiej sytuacji warto poprosić o pomoc najbliższych (np. dzieci) lub zadzwo-
nić na infolinię banku. 

 f wszystkie wyżej wymienione zasady należy stosować równolegle/łącznie!
Odstępstwo od którejkolwiek z wyżej wskazanych zasad postępowania w przy-
padku korzystania z bankowości elektronicznej może doprowadzić do sytu-
acji, w której osoby nieuprawnione uzyskają dostęp do naszego konta. Łączne 
i konsekwentne stosowanie się do tych zasad powoduje z kolei, iż konto inter-
netowe jest produktem bezpiecznym.  
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WAŻNE!
Wyżej wskazane zasady należy odpowiednio stosować podczas 
korzystania z poczty elektronicznej, logowania się do portali 
społecznościowych, czy też robienia zakupów w Internecie.

WERYFIKOWANIE BEZPIECZEŃSTWA  
STRONY INTERNETOWEJ 

Jeśli chcemy zarejestrować się lub zalogować np. do: banku, e-sklepu, porta-
lu społecznościowego czy też poczty e-mail należy koniecznie upewnić się, czy 
strona na której zamierzamy wpisać dane niezbędne do dokonania tej czynności 
(dane osobowe, hasło, login) jest stroną bezpieczną. Przed wpisaniem danych do 
logowania/zarejestrowania się należy: 

 f sprawdzić, czy strona na której chcemy się zalogować jest na pewno tą witry-
ną, na którą chcieliśmy wejść,

PRZYKŁAD:
Przed zalogowaniem się należy sprawdzić, czy nazwa strony, na której się znajdujemy, jest pra-
widłowa – oszuści bardzo często wykorzystują bowiem podobne nazwy stron np. potencjalnie 
niebezpieczna: www.mbbankk.pl zamiast prawidłowej: www.mbank.pl

 f zwrócić uwagę, czy adres witryny rozpoczyna się od https:// oraz, czy w pasku 
dialogowym znajduje się symbol zamkniętej kłódki – jeśli w oknie dialogo-
wym znajdują się ww. dane oznacza to, że strona jest zabezpieczona certyfika-
tem SSL, którego celem jest zapewnienie poufności transmisji danych przesy-
łanych przez Internet,

WAŻNE!
Należy pamiętać, iż pojawienie się 
w wierszu dialogowym symbolu 
kłódki nigdy nie daje nam 100% 
pewności, że logujemy się do 
poprawnej strony internetowej – 
obecność tego symbolu jest tylko 
jedną z wielu składowych, które 
powinniśmy sprawdzić przed 
wpisaniem danych logowania.
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 f zwiększyć czujność, jeśli strona wygląda inaczej niż zwykle, lub działa w sposób 
niestandardowy – być może to efekt np. wprowadzonych przez bank moderni-
zacji, ale może to również wynikać z ataku przeprowadzonego przez hakerów,

 f zachować szczególną ostrożność, jeśli program antywirusowy sygnalizuje 
nam, że na stronie znajduje się jakieś potencjalne zagrożenie (np. poprzez ko-
munikaty lub blokadę dostępu do strony),

 f poczytać dostępne w Internecie opinie o stronie, jeśli wchodzimy na nią po raz 
pierwszy, 

 f skorzystać z obiektywnego narzędzia do sprawdzania stron np. Bezpieczne 
przeglądanie Google, w szczególności gdy poweźmiemy wątpliwości związa-
ne z bezpieczeństwem strony. 

BEZPIECZNE HASŁO 

Niezwykle istotną kwestią w korzystaniu z bankowości internetowej (i każdej 
innej aktywności w Internecie, która wymaga zalogowania się) jest posiadanie 
bezpiecznego hasła. Bezpieczne hasło to takie, które: 

 f składa się z co najmniej 10 znaków,
 f zawiera kombinację wielkich i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych 
(np. %$^*@),

 f jest łatwe do zapamiętania przez użytkownika, a trudne do odgadnięcia przez 
inne osoby,

 f nie zawiera całego wyrazu słownikowego, 
 f nie zawiera wyrazów z logicznymi zamiennikami liter (np. h@sło),
 f nie zawiera polskich znaków,
 f nie zawiera powtórzeń znaków (np. 1111111) lub ich sekwencji (np. 1234567),
 f nie zawiera danych osobowych użytkownika lub jego bliskich (np. daty uro-
dzenia, nr PESEL, nr dowodu osobistego),

 f różni się znacznie od poprzednio używanego hasła,
 f różni się od haseł stosowanych w innych witrynach,
 f jest systematycznie zmieniane, 
 f nie jest zapamiętane w przeglądarce.

PAMIĘTAJ!
Hasło należy zapamiętać – nie wolno zapisywać takich danych i np. przechowywać 
pod klawiaturą. Jeśli musisz zapisać hasło, zrób to w zaszyfrowanej formie i schowaj 
w bezpiecznym miejscu.
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Zakupy on-line stają się coraz bardziej popularną formą nabywania towarów. 
Według dostępnych raportów już ok. 77% polskich internautów wykonuje zaku-
py w sieci. Sytuacja epidemiologiczna jeszcze bardziej ukierunkowuje społeczeń-
stwo w stronę tego rodzaju praktyk zakupowych – eksperci wskazują, iż trend 
ten będzie się utrzymywać i wzrastać. Sklepy on-line stają się coraz bardziej po-
wszechne, ułatwiają nabycie towarów i dają ogromne możliwości skorzystania 
z coraz bogatszej oferty różnorodnych produktów. 

Mimo tego, że posiadamy zabezpieczony komputer, zaktualizowane oprogra-
mowanie i zainstalowany program antywirusowy powinniśmy zachowywać 
szczególną czujność dokonując zakupów w sieci. Na wirtualnego konsumenta 
czyhają bowiem jeszcze inne zagrożenia – możemy np. za coś zapłacić i nigdy 
tego nie otrzymać, albo utracić środki z karty płatniczej, którą dokonywana była 
dana transakcja. 

SENIOR W E-SKLEPIE
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Źródło danych: portal www.egospodarka.pl

JAK ROZWAŻNIE KUPOWAĆ W SIECI,  
ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO UTRATY PIENIĘDZY?

 f Należy sprawdzać wiarygodność stron internetowych i wybierać wyłącznie 
te bezpieczne i godne zaufania – zanim dokonamy zakupu, warto sprawdzić 
sprzedawcę i opinie w Internecie, które go dotyczą. 

 f Przed przystąpieniem do zakupów należy zapoznać się z regulaminem sklepu.
 f Należy korzystać tylko ze sprawdzonych i bezpiecznych urządzeń – nie wol-
no używać w tym celu urządzeń publicznie dostępnych. 

 f W trakcie zakupów należy korzystać z bezpiecznej sieci, najlepiej ze swojej 
domowej – co do publicznie dostępnych sieci Wi-Fi nigdy nie mamy pewności, 
jakie mają zabezpieczenia oraz, czy nie zostały specjalnie spreparowane do 
wykonania ataku o nazwie Man in the middle (podsłuchiwanie danych). 

 f Jeśli w danym e-sklepie kupujemy po raz pierwszy, należy rozważyć płatność 
za pobraniem – przed dokonaniem zapłaty warto również sprawdzić otrzyma-
ny towar w obecności kuriera.

 f Nierynkowe, znacząco niższe ceny produktów, przy jednoczesnym braku 
opcji płatności za pobraniem, zawsze powinny wzbudzić naszą czujność – to 
częsty sposób oszustów polegający na pobraniu zapłaty i nie wysłaniu zaku-
pionego przez konsumenta towaru. 
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 f strona internetowa do zgłaszania incydentów związanych  
z próbami oszustw w Internecie: www.incydent.cert.pl 

 f Powiatowi/Miejscy Rzecznicy Konsumentów: www.uokik.gov.pl/pomoc.php 

 f Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1;  
00-950 Warszawa: www.uokik.gov.pl 

 f Federacja Konsumentów, ul. Ordynacka 11/1; 00-364 Warszawa;  
www.federacja-konsumentow.org.pl; Infolinia Konsumencka:  
801 440 220 oraz 22 290 89 16

 f Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Funduszu Sprawiedliwości: 
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl; Infolinia: +48 222 309 900

 f strona internetowa ogólnopolskiego systemu bezpłatnej pomocy prawnej: 
www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 f Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa:  
www.rpo.gov.pl 

 f Policja: www.policja.pl i Prokuratura: www.pk.gov.pl

 f Rzecznik Finansowy: www.rf.gov.pl

 f System zastrzegania kart płatniczych; (+48) 828 828 828: www.zastrzegam.pl

 f Portal edukacyjny UOKiK: www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl 

 f Europejskie Centrum Konsumenckie: www.konsument.gov.pl

SZUKAM POMOCY...



PODSUMOWANIE 

Według badania przeprowadzonego pod patronatem Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów tyl-
ko nieco ponad 28% osób po 65 r.ż. deklaruje, że wie jak poradzić sobie z atakiem 
hakerów. Z badania jednoznacznie wynika również, że na zagrożenia związane 
z aktywnością w sieci zdecydowanie lepiej przygotowani są ludzie młodzi, z któ-
rych niemal połowa deklaruje, że jest świadoma co zrobić w przypadku ataku 
cyberprzestępców. Zarówno osoby starsze jak i młodsze wskazują, że najwięk-
szym zagrożeniem w sieci są działania oszustów wyłudzających dane poprzez 
fałszywe e-maile i SMS-y. Z powyższego badania wynika również, iż aktualnie 
największe zagrożenia w Internecie to phishing, ataki hakerów oraz wycieki da-
nych osobowych.

Obserwacja rzeczywistości potwierdza ww. statystyki – w przestrzeni publicz-
nej codziennie pojawia się wiele nowych informacji medialnych o oszustwach 
dokonywanych na osobach starszych (wyłudzenia danych w Internecie, które 
często kończą się stratami finansowymi; schemat przestępstw „na wnuczka”; 
płatne subskrypcje związane z odpowiedzią na otrzymane SMS-y lub e-maile; 
oszustwa nigeryjskie itp.). Stąd szczególnie istotna jest każda inicjatywa mają-
ca na celu edukowanie seniorów w zakresie zarówno bezpiecznych zachowań 
w sieci, jak i życiu codziennym – szczególną rolę odgrywają tu uniwersytety 
trzeciego wieku i inne organizacje seniorskie działające w Polsce, prowadzące 
stałe, zaplanowane i wszechstronne działania edukacyjne. 

Należy postulować do organów administracji publicznej, w szczególności sa-
morządu terytorialnego, o wsparcie np. seniorskich organizacji pozarządowych 
w tworzeniu dla seniorów oferty edukacyjnej z opisanego wyżej obszaru. Upo-
wszechnienie szeroko pojętej wiedzy związanej z e-bezpieczeństwem osób star-
szych stanowi również duże wyzwanie dla sektora prywatnego (np. instytucji fi-
nansowych), dla którego seniorzy są dużą grupą klientów. Warto wspierać każdą 
inicjatywę mającą na celu edukowanie społeczeństwa, w szczególności grup naj-
bardziej narażonych. Wyjątkowego znaczenia nabiera to w obecnych, trudnych 
czasach epidemii COVID-19, w których aktywność oszustów zwiększyła się, a ich 
metody są coraz bardzie wyrafinowane. 
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