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Wstęp
W kontekście systemów informatycznych - hasło rozumiane jest jako niejawny parametr 

wykorzystywany przy uwierzytelnianiu dostępu do określonych zasobów elektronicznych. 

Hasło działa w połączeniu z identyfikatorem lub nazwą użytkownika – tzw. loginem, którym 

bardzo często jest adres email. Wspomniane wyżej parametry są przeważnie kompletnym 

zestawem kluczy, otwierających wirtualne drzwi w procesie logowania. Są przypadki, gdy do 

uzyskania dostępu konieczne jest wykorzystanie dodatkowych czynników (np. kod z wiadomości 

SMS) lub spełnienie określonych warunków (np. dostęp z określonej sieci korporacyjnej) 

 – ale w większości przypadków wystarczy sam login i hasło. Sprawia to, że wspomniane parametry 

(zwane również danymi logowania) są dobrami równie cennymi co komplet kluczy do biura czy 

mieszkania. Powinny być zatem traktowane z należyta troską. Niniejszy poradnik opowiada o tym, jak 

unikać popularnych błędów oraz wskazuje dobre praktyki korzystania z haseł. 
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I. Zapisywanie haseł na żółtych karteczkach

Mówi się, że okazja czyni złodzieja. Chcemy wierzyć w inherentną uczciwość 

ludzi, ale jednocześnie nie warto wystawiać tejże na niepotrzebne próby. 

Z podobnych przyczyn, z jakich nie warto kodu PIN do karty płatniczej 

umieszczać na jej odwrocie – nie powinno się danych do logowania 

umieszczać zapisanych w jawny sposób, w pobliżu urządzeń na których 

są wykorzystywane. Zamiast zapisywać dane logowania w takiej formie – 

proponujemy wykorzystanie menadżerów haseł, omówionych w dalszej 

części poradnika. Nie zapisuj haseł na kartkach, w szczególności 

w pobliżu urządzeń używanych do logowania.

II. Współdzielenie haseł

Imienność kont, czyli przypisane danych logowania do określonej osoby, 

zapewnia podstawową kontrolę nad dostępem do systemu oraz rozliczalnością 

operacji w tymże systemie. Udostępniając login i hasło zgadzasz się na 

wzięcie odpowiedzialności za wszelkie operacje, w tym te niezgodne 

z prawem, wykonane przez osobę posługującą się Twoimi danymi.  

Zakładając nawet najlepszą wolę udostępnione hasło sprawia, że przestaje 

być możliwe określenie, które operacje zostały wykonane przez wskazanego 

użytkownika. Dodatkowo, w przypadku udostępnienia danych logowania 

Siedem 
Grzechów
Głównych
Są błędy szczególnie rażące, nie tylko ze względu na przykre 

reperkusje, ale przede wszystkim na łatwość ich uniknięcia. 

Te błędy korzystają z braku odpowiedniej świadomości, braku 

czasu, czasem zwykłego lenistwa. Poniżej przedstawiamy 

subiektywny przegląd takich praktyk.
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tracimy kontrolę nad dalszym ich wykorzystaniem, w tym przypadkową lub 

celową publikacją lub wyciekiem. Zamiast udostępniać dane do logowania, 

warto poprosić o utworzenie dodatkowego konta dla wskazanego 

użytkownika. Nie udostępniaj nikomu swoich danych do logowania.

III. Te same hasła w różnych systemach

Tak samo jak użytkownikowi o wiele łatwiej zapamiętać jeden zestaw danych 

do logowania – oszustowi prościej będzie uzyskać dostęp do innych kont, 

jeśli zastosowano w nich te same zabezpieczenia.

Masowe wycieki danych logowania z różnych publicznych serwisów 

stały się przykrym standardem. Po każdym takim incydencie hakerzy będą 

próbować wykorzystać zdobyte dane logowania w innych popularnych 

serwisach. Stosując dedykowane hasła dla różnych kont – utrudniasz oszustom 

ich pracę. W dalszej części poradnika prezentujemy prostą mnemotechnikę, 

ułatwiającą tworzenie i zapamiętywanie bezpiecznych haseł. Nie używaj 

tych samych haseł w różnych systemach.

IV. Loginy w hasłach

Użycie loginu jako hasła może się wydawać skrajnym przypadkiem beztroski, 

ale skoro wielu dostawców oprogramowania zaczęło automatycznie blokować 

takie próby – musi być to zjawiskiem powszechnym. Atak typu brute-force 

polega na próbie odgadnięcia hasła poprzez systematyczne próbowanie 

kolejnych kombinacji znaków.  Żeby polepszyć skuteczność ataku – hakerzy 

korzystają z metod słownikowych, próbując wpisywać słowa występujące 

w danym języku, ich kombinacje oraz oczekiwane lub popularne ciągi 

znaków, jak np. nazwa użytkownika. Aby hasło spełniało minimalne standardy 

bezpieczeństwa możesz zastosować jedną z proponowanych w dalszej 

części poradnika metod tworzenia haseł. Nigdy nie korzystaj ze swojej 

nazwy użytkownika w haśle.

V. Informacje osobiste w hasłach

Imię dziecka lub kota, data urodzin czy ślubu – pokusa zastosowania informacji 

osobistych w hasłach jest ogromna. Niestety zwiększa to podatność na 

ataki stosujące socjotechnikę. Kiedy atakujący zna tożsamość właściciela 

konta, w relatywnie prosty sposób będzie w stanie zdobyć podstawowe, 

osobiste informacje na jego temat, które wykorzysta by odgadnąć hasła. 

Informacje osobiste mogą również posłużyć jako nieoceniona pomoc 

oszustom, przy wykorzystaniu opcji przypomnienia hasła. Wiele systemów 

umożliwia ustawienie nowego hasła po udzieleniu odpowiedzi na kilka 

pytań kontrolnych. Należy zwrócić uwagę, żeby odpowiedzi nie były zbyt 

oczywiste.  Zastosuje jedną ze wskazanych w dalszej części poradnika 
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metod konstruowania prostych w zapamiętaniu i bezpiecznych haseł. Nie używaj 

informacji osobistych w hasłach. 

VI. Hasła na obcych komputerach

Nie masz pewności kto i w jaki sposób zarządza publicznie dostępnym 

komputerem. Należy zatem założyć, że jest to środowisko, w którym nie można 

bezpiecznie zalogować się na swoje konto. 

Na obcych stacjach roboczych już samo niewylogowanie się – wystawia 

konto na ogromne ryzyko dostępu czy przejęcia przez oszustów.  Istnieje także 

realna groźba kradzieży danych logowania np. poprzez oprogramowanie do 

przechwytywania znaków wpisywanych na klawiaturze (tzw keylogger.)

Wszędzie gdzie to możliwe skorzystaj z multi-faktorowego uwierzytelniania. 

W przypadku braku takiej opcji – unikaj logowania na obcych stacjach. Zawsze 

pamiętaj o wylogowaniu po zakończonej pracy. Nie korzystaj ze swojego hasła 

na nieznanych komputerach.

VII. Hasła pozornie spełniające wymogi bezpieczeństwa

Wiele systemów wymaga teraz od Twojego hasła minimalnego poziomu komplikacji 

oraz długości. Wśród popularnych kryteriów definiujących hasło jako bezpieczne 

jest wykorzystanie małej i wielkiej litery, cyfry, znaku specjalnego i odpowiedniej 

długości. Skuszeni łatwością często korzystamy ze starych haseł (również tych, o 

których wiemy, że są znane osobom trzecim, wskutek świadomego przekazania 

lub wycieku) – po prostu dodając do nich oczywisty ciąg znaków typu „A1!”. 

Są to pierwsze wariancje haseł, które oszust będzie próbował wykorzystać do 

złamania naszego hasła.

W dalszej części poradnika podpowiemy jak praktycznie zadbać o spełnienie 

kryteriów bezpiecznego hasła. Stosuj hasła zawierające liczby i znaki 

specjalne, ale niebędące oczywistą wariancją starych, znanych haseł.

Jak prosto zadbać o bezpieczeństwo naszych haseł

We wcześniejszej części poradnika wskazaliśmy główne problemy i błędne 

praktyki w pracy z hasłami. W kolejnej części postaramy się przedstawić 

praktyczne wskazówki jak zwiększyć cyfrowe bezpieczeństwo w tym zakresie.

Mnemotechnika haseł

Bezpieczne hasło powinno być odpowiednio długie, zawierać wielkie i małe litery, 

cyfry oraz znaki specjalne. Zastosowanie wszystkich zasad sprawia, że taki ciąg 

znaków jest trudny do zapamiętania. Jeśli dodatkowo uwzględnimy rekomendację 

stosowania unikalnych haseł w różnych systemach – zapamiętanie ich wszystkich 

może okazać się dużym wyzwaniem. Nieostrożni skończą z żółtymi karteczkami 
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lub w permanentnej pętli między opcją „Nie pamiętam hasła” i próbie ustawienia 

nowego. Ci bardziej świadomi skorzystają z menadżerów haseł. Dla tych którzy 

są odpowiedzialni, ale nie chcą używać dodatkowych narzędzi – polecamy 

alternatywną metodę – mnemotechnikę haseł. Metoda ta ma optymalny stosunek 

łatwości stosowania do podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Wymaga od 

użytkownika pewnego jednorazowego, umiarkowanego wysiłku, który jednak 

zwraca się po krótkim okresie stosowania. 

Wyobraźmy sobie długie słowo, być może będące połączeniem kilku 

wyrazów. Albo krótką frazę. Może być to fragment piosenki, wiersza czy 

preambuły ulubionej ustawy. Dla potrzeby przykładu weźmy następującą frazę 

„poradniki oirp”. Teraz zamieńmy niektóre znaki na wielkie, a niektóre na cyfry 

lub znaki specjalne przypominające litery (np. „i” = „1”, „a” = „@”, „o” = „0”, itd.). 

Z inicjalnego tekstu „poradniki oirp” powinniśmy stworzyć ciąg znaków na wzór 

„p0r@dnik1_01RP”. Tak powstaje tzw. „baza” hasła. „Baza” musi zostać 

zapamiętana, bo będzie wspólnym składnikiem wszystkich innych haseł, 

wykorzystywanych do poszczególnych systemów czy serwisów.

Następnie do bazy hasła dodajmy „motyw”, tj. fragment oznaczający określony 

system lub serwis. „Motyw” może być krótki, np. 3 pierwsze znaki nazwy systemu, 

pisanie wielkimi literami (lub pierwsza i dwie ostatnie litery, pisane małymi 

znakami.) Jeśli przykładowy system to prywatna poczta w domenie gmail – nasz 

fragment może brzmieć „GMA”. Musimy dobrze zapamiętać algorytm tworzenia 

tego element, by łatwo było go odtworzyć w momencie logowania do dowolnego 

systemu. Następnie należy połączyć oba składniki – „bazę” oraz „motyw”, również 

w ustalony przez nas sposób. Warto wmieszać „motyw” w „bazę”, np. poprzez 

wstawienie tego pierwszego w środku tego ostatniego. W naszym przykładzie 

wstawimy „motyw” po drugim znaku „bazy” tworząc nasze przykładowe hasło 

do poczty gmail: „p0GMAr@dnik1_01RP”.

Teraz w każdym kolejnym systemie, łatwo będzie utworzyć, a następnie 

używać dedykowane jemu hasło. Przykładowo, jeśli systemem będzie logowanie 

„domenowe” w firmie – możemy wykorzystać hasło „p0DOMr@dnik1_01RP”, 

jeśli inny system to „Sage Symfonia” – hasło będzie brzmiało „p0SAGr@

dnik1_01RP”, itd. Hasła utworzone zgodnie z powyższą metodą będą odpowiednio 

długie, złożone oraz unikalne pomiędzy systemami. Będą również odporne na 

ataki słownikowe oraz bardzo trudne do złamania metodami socjotechnicznymi. 

Cały wysiłek włożony w wymyślenie „bazy”, wyuczenie algorytmu tworzenia 

i dodawania „motywu” – zwróci się po kilku dniach stosowania. 

Zabezpieczenia multi-faktorowe

Wiele systemów umożliwia włączenie uwierzytelnienia multi-faktorowego. 

Często występuje ono pod skrótem MFA (ang. multi-factor-authentication) 

lub 2FA (ang. 2-factor-authentication.) Włączenie tej opcji oznacza, że poza 

danymi logowania system wymagał będzie od logującego się użytkownika 

dodatkowego czynnika. Dodatkowy czynnik to przeważnie kod numeryczny 
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lub alfanumeryczny, dostarczany za pośrednictwem wiadomości SMS lub 

głosowo (automat dzwoni na podany numer i odtwarza kod.) Przy konfiguracji 

konta konieczne będzie podanie numeru telefonu.  

Niektóre systemy wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania 

na urządzeniach mobilnych, na które przychodzi powiadomienie o próbie 

zalogowania, które trzeba zaakceptować. Dyskomfort instalacji dodatkowego 

oprogramowania jest rekompensowany brakiem konieczności przepisywania kodu 

(zastępowanego klikanym potwierdzeniem poprawności próby zalogowania).

Zabezpieczenie multi-faktorowe znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa 

i jedynie w umiarkowanym stopniu komplikuje nasz proces logowania. 

W przypadku wycieku danych logowania – nie będzie możliwe ich wykorzystanie 

w systemie, z którego pochodzą. Należy pamiętać, że metoda ta nie zabezpieczy 

przed próbą wykorzystania danych logowania w innych serwisach, jeśli tamte 

nie korzystają z dodatkowego zabezpieczenia, a nieopatrznie wykorzystujemy 

tam takie samo hasło. Niezależnie od pozostałych stosowanych praktyk, jeśli 

logowanie multi-faktorowe jest dostępne, bezwzględnie rekomendujemy jego 

uruchomienie.

Klucz sprzętowy

Jest to rodzaj uwierzytelniania multi-faktorowego, ale zasługuje na osobny 

ustęp. Skrót U2F (z ang. universal 2nd factor) oznacza klucz sprzętowy, 

wykorzystujący port USB lub sensor zbliżeniowy NFC do wsparcia procesu 

autoryzacji użytkownika. Autentykacja z kluczem sprowadza się do fizycznego 

podłączenia go do urządzenia, na którym przebiega próba zalogowania. 

Sam klucz U2F wyglądem i rozmiarem przypomina pendrive, więc bardzo łatwo 

mieć go zawsze przy sobie. Dodatkowo klucze nie przechowują zapisanych 

danych logowania, więc zgubione nie stanowią żadnego ryzyka.

Menadżery haseł

Menadżery haseł to powszechnie uznana za najbezpieczniejszą metoda 

zarządzania hasłami. Praca z nimi znacznie zmienia ergonomię logowania 

do systemów oraz wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania lub wtyczek. 

Narzędzia te są w stanie stanowić kompletne repozytorium wszystkich 

danych logowania, linków, nazw użytkownika i haseł, ograniczając dostęp 

do nich pojedynczym, silnym hasłem. Jest to jedyne hasło, które należy zapamiętać. 

Narzędzie takie pomoże także uporządkować hasła w logiczne grupy, katalogi, 

zależnie od miejsca lub celu wykorzystania poszczególnych poświadczeń. 

Menadżer haseł wesprze użytkownika w stworzeniu nowych, silnych, długich, 

opartych na losowych ciągach znaków haseł (a więc optymalnych z punktu 

widzenia bezpieczeństwa.) Dodatkowo większość tego typu narzędzi będzie 

w stanie sprawdzić, czy hasło, którego chcemy użyć – nie było elementem jednego 

z udokumentowanych wycieków danych. Wśród przydatnych funkcjonalności 
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popularna jest opcja automatycznego uzupełniania danych logowania na 

witrynach lub w okienkach logowania. Ta opcja bardzo ułatwia bezpieczne 

korzystanie z naszych poświadczeń. Na rynku dostępne jest wiele narzędzi, 

o bardzo zbliżonych funkcjonalnościach. Większość jest darmowa lub posiada 

darmowe wersje. Wśród nich warto polecić 1Password, Dashlane czy LastPass. 

Wśród innych godnych polecenia narzędzi, które dodatkowo pracują wyłącznie 

lokalnie (a korzystanie z chmury jest czymś więcej niż wyjściem poza strefę 

komfortu) jest KeePass, który dodatkowo jest oprogramowaniem darmowym, 

typu open-source.

Na koniec warto wspomnieć, że większość popularnych przeglądarek 

internetowych oferuje obecnie funkcjonalności zbliżone do menadżerów haseł. 

Przy korzystaniu z nich kluczowe jest upewnienie się, że korzysta się z najnowszej 

wersji oprogramowania, żeby uniknąć zapisywania przez przeglądarkę haseł na 

dysku, w formie niezaszyfrowanej (czytaj czystego tekstu). 

Jednak nawet najnowsze i najlepsze wbudowane menadżery haseł będą 

ograniczone w stosowaniu wyłącznie do oglądanych w konkretnej przeglądarce 

witryn. Póki co brakuje im także wygodnych funkcji, jak parametryzowanie 

siły i automatyczne generowanie haseł. Nie mają one również możliwości 

przechowywania poświadczeń dla aplikacji okienkowych (uruchamianych poza 

środowiskiem przeglądarki) lub dla zaszyfrowanych plików (np. chronionych 

hasłem archiwów ZIP). Póki co korzystanie z dedykowanych narzędzi daje 

użytkownikowi wymierną przewagę. 

Podsumowanie

Część czytelników zauważy, że niniejszy poradnik nie wspomina o praktyce 

prewencyjnej, okresowej zmiany haseł. Najczęściej leży to w gestii administratorów 

poszczególnych systemów i jest wymuszane na użytkownikach. Z lokalnymi 

politykami administratorów nie warto dyskutować. Odnosząc się do procesu 

dobrowolnej, okresowej, prewencyjnej zmiany haseł, wychodzimy z założenia, 

że o ile nie zachodzi podejrzenie wycieku poświadczeń – nie ma przesłanek 

do ich zmiany. Każda taka zmiana oznacza konieczność zapamiętania nowego 

hasła, co może skutkować jego zapomnieniem lub skłaniać do zapisania go na 

„żółtej karteczce” – tym samym działając odwrotnie do założeń.

Pomimo rosnącej popularności alternatywnych metod uwierzytelniania, jakimi 

są choćby coraz popularniejsze rozwiązania biometryczne, hasła zostaną z nami 

na długo. Wiele ze wskazanych w niniejszym poradniku praktyk nie wymaga 

dużego wysiłku, a wymiernie podnosi poziom bezpieczeństwa korzystania 

z poświadczeń. Ze względu na ogromną wartość naszych haseł – powinniśmy 

podchodzić do nich tak odpowiedzialnie jak do kluczy do domu czy biura. 
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