
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 

Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1369 ze zm.) 

zachęcamy do zapoznania się z materiałami i informacjami, które przybliżają i pozwalają zrozumieć zagrożenia związane 

z cyberbezpieczeństwem, a także zawierają wskazówki w zakresie stosowania skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi 

zagrożeniami: 

1. Biuletyn OUCH! To cykliczny, darmowy zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów. Każde wydanie zawiera krótkie, 

przystępne przedstawienie wybranego zagadnienia z bezpieczeństwa komputerowego wraz z listą wskazówek, jak można chronić siebie, swoich 

najbliższych i swoją organizację. Z polską wersją Biuletynu OUCH! można zapoznać się na stronie internetowej NASK- Państwowego Instytutu 

Badawczego, pod adresem https://www.cert.pl/ouch/. 

Zadaniem NASK jest poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań służących rozwojowi sieci teleinformatycznych w Polsce oraz poprawie ich 

efektywności i bezpieczeństwa. Instytut prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, a także działalność operacyjną na rzecz bezpieczeństwa 

polskiej cywilnej cyberprzestrzeni. Ważnym elementem działalności NASK jest edukacja użytkowników sieci teleinformatycznych. 

Na stronie cert.pl publikowane są roczne raporty zawierające zebrane dane o zagrożeniach dla polskich użytkowników internetu, w tym również 

opisy najciekawszych nowych zagrożeń i podatności, z którymi warto się zapoznać. Raporty dostępne są pod adresem: 

https://www.cert.pl/publikacje/. 

Na stronie cert.pl znajdziemy również materiały i poradniki z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także Listę ostrzeżeń – Zestawienie domen 

prowadzących złośliwą aktywność  

2. STÓJ.POMYŚL.POŁĄCZ. To portal, który jest polską wersją międzynarodowej kampanii STOP.THINK.CONNECT.™ (STÓJ: Zanim 

skorzystasz z Internetu, dowiedz się jak być bezpiecznym w sieci oraz unikać potencjalnych zagrożeń. POMYŚL: Poświęć chwilę, aby upewnić 

się, że droga do wirtualnego świata jest bezpieczna. Sprawdź, czy nie wyświetlają się komunikaty ostrzegawcze. Korzystaj z sieci z rozwagą, 

pamiętając nie tylko o sobie, ale i o Twoim otoczeniu. POŁĄCZ: Ciesz się możliwościami, jakie daje bezpiecznej korzystanie z Internetu) 

mającej na celu zwiększanie poziomu świadomości społecznej i promowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.  

Na stronie internetowej kampanii można zapoznać się z dobrymi praktykami, jak również z innymi materiałami i wskazówkami dotyczącymi 

cyberbezpieczeństwa. Inicjatywę w Polsce koordynuje zespół CERT Polska, znajdujący się w strukturze NASK. 

https://www.cert.pl/ouch/
https://www.cert.pl/publikacje/


https://stojpomyslpolacz.pl 

3. Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z poradnikami zamieszczonymi na stronach współtworzonych przez NASK: 

https://www.saferinternet.pl 

https://akademia.nask.pl 
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