


Nie tak dawno temu1,

w cyberprzestrzeni, która jest bliższa niż Wam się wydaje, 
rozpoczęła się walka cyberdobra z cyberzłem.

Internet, który miał wprowadzić świat w nową erę wolności 
i dobrobytu, powoli pogrążał się w chaosie.

Na ciemną stronę cybermocy przeszło wielu. 
Ich cel to dane, hasła i pieniądze.

Skuszeni bogactwem i władzą PhishingMan i RansomWoman 
zaczęli wykorzystywać oprogramowanie do niecnych celów. 

Zatruty mrokiem software przyjął postać Malware.

Nikt nie może czuć się całkiem bezpiecznie.

A naiwnością jest wierzyć, że nie spotka Cię to, 
co spotkało wielu przed Tobą.

Ostatnią nadzieją użytkowników Internetu jest CyberLiga.

Kilku śmiałków, którzy połączyli siły, 
aby wspólnie stawić czoła cyberzagrożeniom.

Nie spoczną, dopóki w cyberprzestrzeni 
znów nie zapanuje ład.

Kapitan Antyvir i Lady Antyspam są ostatnią tarczą ludzkości 
w walce z mroczną stroną sieci.

Ale każdą tarczę można strzaskać.

Tymczasem w cyberprzestrzeni coraz śmielej powtarzane 
jest proroctwo o wybrańcu.

Człowieku, który poprowadzi CyberLigę do zwycięstwa.

Może, tylko może… szukamy właśnie Ciebie?

Przekonajmy się. Dołącz do CyberLigi!

1 Pierwszy komputerowy robak wypuszczony „na wolność”, który infekował użytkowników, pojawił się już w 1988 roku. Był to Robak Morrisa. 



W 2019 roku w popkulturze działo się naprawdę dużo. 
Zakończenia doczekała się „Gra o Tron”. Miliony fanów 
na całym świecie emocjonowało się fi lmem „Avengers: 
Koniec Gry”.

A co gdybyśmy Ci powiedzieli, że prawdziwa gra wcale 
się jeszcze nie skończyła? Że cyberdobro i cyberzło cały 
czas toczą walkę w otchłaniach Internetu. Że jest to starcie 
o wiele ważniejsze, niż osadzenie kogokolwiek na Żelaznym 
Tronie, pokonanie Nocnego Króla czy nawet Thanosa…  
Że często jest to gra o Twoje pieniądze i dane. 

Być może byś w to nie uwierzył. Nic dziwnego, nie Ty jeden. 
Większość z nas jest z natury optymistami. Wierzymy, 
że doświadczymy mniej negatywnych zdarzeń niż inni. 
Że kradzież danych, pieniędzy lub zainfekowanie urządzenia 
przydarzy się sąsiadowi, może koledze z pracy, ale na pewno 
nie nam. Stwarza to iluzję poczucia bezpieczeństwa. 
Zjawisko to nazywane jest w psychologii błędem nad-
miernego optymizmu. Wpływa ono również na decyzje 
podejmowane w Internecie. Na przykład osoba 
korzystająca z bankowości elektronicznej 
lub portalu społecznościowego 
za pomocą nieznanej i nieza-
bezpieczonej sieci Wi-Fi 
j e s t  p r z e k o n a n a , 
że nie padnie ofi arą 
cyberprzestęp -
ców. Podobnie 
o s o b a ,  k t ó r a 
regularnie pobiera 
filmy lub muzykę 
z niezaufanych źródeł. 
A czy Ty kiedykolwiek 
zastanawiałeś się, jak błąd nadmiernego 
optymizmu może wpływać na Twoje zach-
owania w Internecie?

Phishing i ransomware to najbardziej 
powszechne zagrożenia w Internecie. Mimo 
to wielu użytkowników wciąż nie rozumie, 
jak one działają. A co za tym idzie, nie może 
się przed nimi skutecznie bronić. W ramach 
Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa 
(ECSM) chcemy zwiększać świadomość 
użytkowników na temat najczęściej 
występujących zagrożeń.

Tak powstała CyberLiga. Stworzyliśmy kampanię, w której 
abstrakcyjne pojęcia przyjmują ludzkie postacie. Nasi 
bohaterowie nawiązują do superbohaterów z kultowych 
komiksów. Pokazują, na czym polegają zagrożenia w sieci 
i jak się przed nimi bronić. 

Dołącz do CyberLigi w walce o jasną stronę sieci. 
Cyberbezpieczeństwo to nasza wspólna odpowiedzialność!

Czym jest CyberLiga?
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Atrybuty: 

• Skaner Kamufl ujący

Supermoc: 

• Zmiennokształtność 

Przeciwnik: 

• Lady Antyspam
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Sposób działania: 

Może wcielić się w dowolną osobę 
– wystarczy, że raz ją zeskanuje. 
Niezwykle czarujący i pewny siebie. 
Zdobywa Twoje zaufanie, a potem 
niepostrzeżenie wykrada Ci dane 
i pieniądze. Nikt nie wie jak naprawdę 
wygląda.

PhishingMan był urodzonym oszustem. Czarującym i pew-
nym siebie. Podszywanie się pod innych, wymyślanie his-
torii, w które ludzie uwierzą, prowadzenie ofi ar krok po kroku, 
jak po sznurku, aż do momentu gdy nieświadomi zdradzą 
mu wszystkie swoje dane. Tak… był w tym naprawdę dobry! 

Potrafi ł podszyć się pod każdego. Konsultantów bankowych, 
telemarketerów, sprzedawców… Jego jaszczurza sylwetka 
zmieniała postać w okamgnieniu. Wystarczyło, że użył ska-
nera kamufl ującego i skopiował dane niezbędne do stwo-
rzenia niemal idealnej podróbki. Oczywiście fałszerstwo 
zawsze miało jakieś błędy. Czasem, gdy podrabiał strony in-
ternetowe, nie zgadzał się ich adres, a w mailach brakowało 
loga i oryginalnej kolorystyki. Zdarzało się również, 
że szwankowała poprawność językowa. PhishingMan 
pochodził ze wschodu i nie zawsze dobrze radził sobie 
z językiem polskim. Ale to nic! Jego oszustwa, choć nie-
doskonałe, i tak działały. Użytkownicy codziennie chwytali 
przynęty i powoli zapełniali jego walizkę pieniędzmi oraz 
danymi osobowymi. Wierzyli, że wystarczy kliknąć w link, 
aby wygrać wycieczkę na Hawaje albo dostać 90% zniżki 
na robot kuchenny. Naiwni! Tak łatwo dawali się nabrać! 

Sami byli sobie winni, dlatego nie miał najmniejszych 
wyrzutów sumienia. Nie robiło mu różnicy czy brał na cel 
samotną matkę z dzieckiem, starszą babcię, dużą instytucję 
czy szpital. Pieniądze i dane smakowały tak samo, 
bez względu na to od kogo pochodziły.

Mężczyzna uśmiechnął się pod nosem, choć na jego 
bladej, jaszczurzej twarzy wyglądało to bardziej jak złośliwy 
grymas. Tym razem miał w zanadrzu coś specjalnego. 

Razem z RansomWoman przygotowywali dużą akcję. 
Zamierzali wyciągnąć i zaszyfrować dane tysięcy obywa-
teli! Wystarczyło, aby niczego nieświadomi użytkownicy 
otworzyli przysłany w mailu załącznik, który uruchomi 
program ze złośliwym oprogramowaniem… 

PhishingMan zastanawiał się przez chwilę, jak by tu 
skusić ofi ary. Zrobił szybkie rozpoznanie w poszukiwaniu 
inspiracji. I nagle znalazł! Urząd Skarbowy! Tak… to było 
dobre. Piekielnie dobre! Wszyscy boją się skarbówki. Ludzie 
przestraszą się jak zobaczą maila z urzędu i na pewno 
otworzą załącznik z wezwaniem do zapłaty. Nawet nie 
zorientują się, że uruchomili wirusa. 

Zielone oczy PhishingMana błysnęły z satysfakcją. 
To była zbrodnia doskonała. Był z siebie dumny. Aż nie mógł 
się nadziwić własnemu sprytowi!

Teraz należało dobrze przygotować atak.  

Uważnie przyjrzał się stronie internetowej urzędu, a potem 
wyszperał w sieci kilka szablonów wiadomości i skrupulat-
nie je zeskanował. Gotowe! Podrobione pismo wyglądało 
jak prawdziwe. Wystarczyło podpiąć do niego program 
szyfrujący, ale to już robota RansomWoman. 

Przyszła pora na kamufl aż. Postać PhisingMana zami-
gotała, a sylwetka stopniowo przemieniła się w wizerunek 
kontrolera skarbowego. Zwyczajny garnitur i biała koszula 
z kołnierzykiem. 

Był gotowy. 

PhishingMan

Czy wiesz, że? Phishing to metoda oszustwa, w której 
przestępca podszywa się pod osobę lub instytucję, aby wyłudzić 
od Ciebie określone informacje, takie jak dane osobowe czy 
hasła do logowania. Oszust zrobi wszystko, żeby nakłonić 
Cię do przelewu pieniędzy albo uruchomienia złośliwego 
oprogramowania na Twoim komputerze lub smartfonie. 

Phishing jest w piątce największych cyberzagrożeń wymienianych 
przez Agencję ds. Cyberbezpieczeństwa UE. W Polsce w 2018 r. 
CERT Polska zarejestrował ponad 77 tys. zgłoszeń phishingu. 
Dotyczyły one ponad 5 tys. domen z fałszywymi stronami, które 
miały wyłudzać wrażliwe dane.



To był dzień jak każdy inny. 

Lady Antyspam jak zwykle stała z boku i metodycznie 
przyglądała się transferowi danych w Internecie. Mogła 
trwać w bezruchu długimi godzinami i dlatego zwykle nikt 
nie zwracał na nią uwagi. To jej odpowiadało. Dzięki temu 
lepiej wykonywała swoje zadania w CyberLidze.

Wzbiła się wysoko w cyberprzestrzeń, aby mieć lepszy 
widok na e-maile krążące między skrzynkami pocztowymi. 
Przytrzymała Okulary Weryfi kacji, które pod wpływem pędu 
powietrza niemal zsunęły jej się z nosa. To był jej najcenniej-
szy atrybut. Gdy ich używała, żadna wiadomość nie miała 
przed nią tajemnic. 

Prześwietlała e-maile, w jednej chwili sprawdzając ich 
temat, zawartość i nadawcę. Co chwilę nurkowała, aby 
wyłowić z informacyjnej cyberstrady podejrzanie wy-
glądające wiadomości. Jej płaszcz falował na wietrze jak 
rozłożone czarne skrzydło.

Twój e-mail zostać wylosowany! Twoja nagroda, jeden 
na milion! 

Hmmm, nie sądzę.

Jestem książę z Nigeria. Potrzebowam Twojej pomoc, 
a nagroda duża dla Ciebie! 

Znowu? To już się robi nudne.

Zaległy podatek. Wezwanie do zaplaty. Urząd Skarbowy.

Lady Antyspam przyjrzała się bliżej tej wiadomości. 
Przeszła w tryb weryfi kacji.

Przez swoje okulary widziała wizualizację urzędnika 
– niewyróżniającego się z tłumu, ubranego w garnitur, 
spokojnie zmierzającego do skrzynki pocztowej. Nagle jego 
sylwetka zamigotała. Na krótki moment dostrzegła łysą 
głowę i bladą, jakby gadzią twarz. Tuż nad śnieżnobiałym 
kołnierzykiem pojawiły się ledwie widocznie łuski…

Nie miała wątpliwości. To był PhishingMan!

Lady Antyspam zapikowała błyskawicznie, jeszcze w locie 
sięgając po Cyfrowe Lasso. 

Mężczyzna nawet nie zdążył zareagować. Lasso zacisnęło 
się na jego klatce piersiowej. Odwrócił się zaskoczony. 
Spojrzeli na siebie i oboje wiedzieli: ten mail nikogo już nie 
nabierze. PhishingMan został zdemaskowany i nie wyłudzi 
już żadnych pieniędzy, ani danych. Przynajmniej nie dzisiaj. 

Mężczyzna skrzywił się paskudnie, a jego postać zami-
gotała i zdezintegrowała się. Cyfrowe Lasso rozbłysło 
po raz ostatni i opadło na ziemię. PhishingMan znów został 
zmuszony do ucieczki. Lady Antyspam westchnęła. Wygrała 
bitwę, ale wiedziała, że to nie koniec wojny. Że PhishingMan 
wróci. Być może w innej postaci, ale wróci. 

A ona będzie na niego czekać.

Lady Antyspam

Czy wiesz, że? Antyspam to oprogramowanie, które ochroni Twój 
komputer przed spamem, czyli niechcianymi lub niepotrzebnymi 
e-mailami. Dobre programy wyłapują również phishing – wiadomości 
od oszustów, którzy podszywają się pod sklepy internetowe, 
banki czy administrację publiczną, aby wyłudzić od Ciebie dane lub 
pieniądze. Obecnie antyspam jest najczęściej elementem pakietów 
antywirusowych.

Spam to trzeci najczęściej zgłaszany incydent cyberbez-
pieczeństwa.

Według raportu CERT Polska za 2018 rok, incydenty 
cyberbezpieczeństwa o charakterze spamu stanowiły ok. 11,2 proc. 
wszystkich zarejestrowanych incydentów. Liczba zgłoszeń tego 
typu podwoiła się w porównaniu z rokiem 2017.
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Sposób działania: 

Trzyma się na uboczu. Czeka 
i obserwuje. Okulary Weryfi kacji 
sprawiają, że tylko ona widzi 
prawdziwą postać PhishingMana. 
Gdy wypatrzy go w tłumie, działa 
natychmiast i dezintegruje 
go Cyfrowym Lassem. 

4575726f70656a736b694d696
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Atrybuty:  

• Cyfrowe Lasso 
• Okulary Weryfi kacji

Supermoc:  

• Precyzja 
• Spostrzegawczość

Przeciwnik: 

• PhishingMan
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Sposób działania: 

Cicha i zwinna – dotarcie do Twoich 
cennych dokumentów nie stanowi 
dla niej żadnego wyzwania. Dzięki 
AES-owym rękawicom szyfrującym 
potrafi  zaszyfrować wszystko, 
czego dotknie. Współpracuje 
z PhishingManem. Kiedy on Cię 
zagaduje, ona po cichu szyfruje 
Twoje dane. 

Atrybuty: 

• AES-owe 
rękawice szyfrujące

• Kłódka 
generująca klucze

Supermoc: 

• Super szybkie 
szyfrowanie

Przeciwnik: 

• Kapitan Antyvir

RansomWoman czekała. Czasem miała wrażenie, 
że jej praca sprowadzała się do czekania. Najpierw na to, 
aż PhishingMan przygotuje się do kolejnej akcji – przybierze 
nową postać, stworzy wiarygodną „legendę”. Potem na to, 
aż ofi ara mu zaufa, a ona będzie mogła się niepostrzeżenie 
przemknąć do dokumentów i je zaszyfrować. W końcu 
na przelew pieniędzy od naiwnych użytkowników Internetu.

Nie traciła jednak czasu – trenowała. Kickboxing, akro-
batykę czy balet, który wbrew pozorom w jej fachu bardzo 
się przydawał. Nic tak nie wyrabiało precyzji ruchów, a ona 
musiała być coraz dokładniejsza, szybsza i zwinniejsza, 
jeśli chciała, aby to ciemna strona cybermocy odniosła 
zwycięstwo. 

Odruchowo poprawiła swoje AES-owe rękawice szyfrujące. 
Stanowiły jedno z największych osiągnięć mrocznego 
oprogramowania Malware i czyniły ją wyjątkowo skuteczną 
w tej robocie. Wystarczyło, żeby zbliżyła się do danych 
na odległość wyciągniętej ręki, by mogła je błyskawicznie 
zaszyfrować. 

O ile udało jej się zbliżyć, bo ostatnio CyberLiga działała nad 
wyraz sprawnie. Lady Antyspam zbyt często dezintegrowała 
PhishingMana. Mimo, że ten robił co w jego mocy – coraz 
częściej zmieniał postać i właściwie nie mówił już z akcen-
tem… Jakimś cudem ta mała panienka w obciachowych 
okularach (kto w ogóle nosi takie okulary?!), i tak go 
wykrywała. A w dodatku często współpracowała z tą kupą 
mięśni – Kapitanem Antyvirem. 

RansomWoman dotknęła kłódki zwisającej przy pasie. To 
tam znajdowały się klucze do wszystkich zaszyfrowanych 
danych. Miała nadzieję, że dzisiaj użyje jej przynajmniej 
kilkaset razy. PhishingMan solidnie przygotował najnowszą 
akcję. Nie było powodu, żeby coś poszło nie tak. Odetchnęła 
głębiej i czekała na sygnał. 

PhishingMan przyjął już postać urzędnika i powoli zaczął 
roztaczać swój zwodniczy czar. Spokojnym głosem, idealnie 
naśladującym urzędniczą nowomowę, przekonywał ofi arę, 
że powinna otworzyć pismo z wezwaniem do zapłaty. Ofi ara 
była w niego tak zapatrzona, że RansomWoman bez trudu, 
niezauważona przemknęła za plecami PhishingMana. 

Pomknęła w kierunku danych. AES-owe rękawice szy-
frujące zamigotały gotowe do działania.  Potrzebowała 
tylko chwili, aby dotknąć dokumentów i je zaszyfrować. 
Klucz trafi do kłódki, którą nosiła przy pasie, a ofiara 
będzie musiała zapłacić, żeby odzyskać zawartość dysku. 
Oczywiście na początku odszyfruje tylko część danych. 
Odszyfrowywanie wszystkiego, kiedy ofi ary tak chętnie 
płaciły, byłoby skrajną głupotą. 

Najbardziej lubiła, gdy płaszczyli się przed nią, prosząc o od-
blokowanie danych. Zdjęcia z narodzin dziecka, wrażliwe 
treści, których ujawnienie niosło ze sobą poważne konse-
kwencje… Jeśli były takie ważne, to równie dobrze za nie 
zapłacą. Zresztą, mogli pomyśleć wcześniej o zrobieniu 
zapasowych kopii.

Nagle to poczuła. Lekkie drganie ciemnej strony cybermocy 
– znak, że Lady Antyspam znowu zdezintegrowała jedną 
z postaci PhishingMana. Na szczęście tym razem atak był 
zakrojony na szerszą skalę. Nawet ta wywijająca Cyfrowym 
Lassem szpanerka w przyciemnianych okularach nie mogła 
złapać ich wszystkich. 

RansomWoman wiedziała jednak, że nie ma dużo czasu. 
Wyciągnęła dłoń, żeby dotknąć danych. Rękawice zami-
gotały, gotowe do rozpoczęcia szyfrowania. Wtedy 
to poczuła. Zacisnęła ze złością zęby. On tu był. 

2  https://www.nomoreransom.org/

RansomWoman

Czy wiesz że? Ransomware to oprogramowanie szyfrujące, które blokuje 
dostęp do systemu komputerowego albo uniemożliwia odczyt danych. 
Kolejnym etapem jest żądanie okupu. Nazwa powstała z połączenia słów 
„ransom” – okup i „software” – oprogramowanie.

Według raportu CERT Polska za 2018 rok, incydenty związane ze złośliwym 
oprogramowaniem stanowią aż 23%.

Co zrobić jeśli padłeś ofi arą ransomware:

1.  Zgłoś incydent na https://incydent.cert.pl/. Eksperci z CERT Polska udzielą 
Ci pomocy.

2.  Sprawdź na https://www.nomoreransom.org/ czy dany ransomware 
ma dekryptor, który odszyfruje Twoje pliki. Jeśli nie, wykonaj kopię 
zapasową zaszyfrowanych plików, aby móc odszyfrować je później.

3.  Nie płać okupu! Nie wspieraj działalności przestępców!



Kapitan Antyvir nie miał wątpliwości, że dzieje się coś nie-
pokojącego. Przeprowadzał właśnie cykliczne skanowanie 
zawartości komputera, gdy jego niezwykle czuły słuch 
wyłonił z cyberszumu dziwne odgłosy. Sprawnie dokończył 
weryfikację ściągniętego programu i uznał, że pozwoli 
użytkownikowi na jego instalację. 

Chwilę później jego ciało spowiły błyskawice, gdy szykował 
się do startu. Peleryna poruszyła się niespokojnie, jakby 
żyła własnym życiem. Po chwili Kapitan Antyvir gnał już 
w stronę alarmujących dźwięków. Ktoś mógłby powiedzieć 
o nim, że jest szybki, lecz jeszcze zanim otworzyłby usta, 
Kapitan byłby już u celu. 

Widział Lady Antyspam, która w pełnym skupienia mil-
czeniu wywijała Cyfrowym Lassem. Dostrzegł jak złapany 
PhishingMan ulega dezintegracji, lecz to nie sprawiło, 
że niepokój minął.

Wtedy zrozumiał: PhishingMan nie działał sam! To był 
szerzej zakrojony atak, a jeśli tak…

Dane! Chcą się dobrać do danych!

Wiedział z kim będzie mieć do czynienia, a widok długich 
blond włosów tylko potwierdził jego przypuszczenia. 
RansomWoman stąpała z kocią gracją, cicho i lekko jak 
mżawka. Była coraz bliżej celu! Przykucnęła i wyciągnęła 
dłoń w stronę danych. AES-owe rękawice szyfrujące, 
wytwór mrocznego oprogramowania Malware, zamigotały 
fi oletowym blaskiem…

Za chwilę rozpocznie szyfrowanie!

Kapitan Antyvir zacisnął pięści i wydawało się, że zniknął. 
Po chwili pojawił się nagle tuż obok zaskoczonej kobiety 
i złapał ją za rękę. Fioletowy blask rękawic natychmiast 
przygasł.

- Nie na mojej warcie – powiedział stanowczo.

Kobieta spojrzała na niego z nienawiścią.

- Trzymaj łapy przy sobie – syknęła z wyraźnym akcentem. 

Wykonała elegancki piruet i wywinęła się z jego uścisku. 
Spróbowała go uderzyć, lecz w ręce Kapitana zmateria-
lizowała się Tarcza Antywirusowa. Zasłonił się i odbił cios. 
Tarcza zadrżała, lecz był pewien, że wytrzyma… 

A jednak wydarzyło się coś, czego nie przewidział… 
Po tarczy zaczęły rozchodzić się cyfrowe macki, pulsujące 
jadowitym fi oletowym światłem. Oplotły ją chciwie, zakłóca-
jąc działanie. Kapitan Antyvir wyczuwał posmak mrocznego 
oprogramowania Malware, lecz nie potrafi ł go rozpoznać!

– Zdziwiony? –  tym razem w jej głosie wyraźnie słyszał 
mściwą satysfakcję. 

Nie miał czasu na odpowiedź. Sięgnął zmysłami do rozległej 
cyberprzestrzeni. Pilnie potrzebował aktualizacji i znalazł ją 
w ostatniej chwili. Poczuł, jak wypełnia go morze nowych 
informacji, baza wirusów zaczęła się uzupełniać…

Nagle Tarcza Antywirusowa rozbłysła z nową siłą! Macki 
złośliwego oprogramowania wyparowały, a RansomWoman 
krzyknęła zaskoczona, gdy uderzyła w nią jasna cybermoc, 
neutralizująca mroczne oprogramowanie Malware. 

– To już koniec – powiedział twardo Kapitan.

– To nigdy nie będzie koniec. Dla użytkowników jesteśmy nie-
widzialni, a do tego dysponujemy mrocznym oprogramowa-
niem Malware. Ty i ta okularnica nie macie z nami szans… 
– w głosie RansomWoman słychać było niezachwianą 
pewność. Cedziła słowa tak powoli i wyraźnie, że prawie 
nie słyszał akcentu. 

Kapitan Antyvir uznał, że nie ma sensu wchodzić w dys-
kusję. Po prostu musnął kobietę Tarczą Antywirusową. 
To wystarczyło. Na jego oczach zaczęła się dezintegrować. 

Dopiero gdy zniknęła, pozwolił sobie na szelmowski 
uśmiech. RansomWoman nie mogła wiedzieć, że razem 
z PhishingManem nie są dłużej niewidzialni. Użytkownicy 
poznali ich twarz. Wiedzą już jak reagować na zagrożenie, 
a CyberLiga stoi przed nimi otworem.

Teraz jeszcze muszą tylko do niej dołączyć.

Kapitan Antyvir

Czy wiesz że? Oprogramowanie antywirusowe to absolutne minimum, jeśli 
chodzi o Twoje cyberbezpieczeństwo. Pamiętaj, aby zainstalować antywirusa 
na komputerze. Staraj się unikać podejrzanych stron i nie otwierać dziwnie 
wyglądających wiadomości e-mail – to najkrótsza droga do ściągnięcia złośliwego 
oprogramowania. Używasz smartfona? Zachowaj szczególną ostrożność! Instaluj 
aplikacje tylko z zaufanych źródeł i nie klikaj w linki w smsach. 

Na rynku jest wiele programów antywirusowych, a część narzędzi jest 
dostępnych bezpłatnie. Niektóre systemy operacyjne zapewniają wbudowany 
program antywirusowy. Upewnij się tylko, że jest on aktywowany. Dbaj również 
o aktualizacje, o ile nie odbywają się one automatycznie.
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Atrybuty:  

• Peleryna 
• Tarcza Antywirusowa

Supermoc:  

• Ultra szybkość 
• Niezwykle czuły 
słuch

Przeciwnik: 

• RansomWoman

Sposób działania: 

Nadludzkie zmysły pozwalają mu wykryć 
każde zagrożenie, nawet skradającą się 
RansomWoman. Chroni Twój komputer 
Tarczą Antywirusową. Dzięki pelerynie 
jest szybki jak błyskawica – zawsze 
o krok przed złoczyńcami. Potrafi  
pochwycić RansomWoman zanim 
zaszyfruje Twoje cenne dane.

4a6515b6c6920746f20637a7
97461737a20706f77696e69656e
6515b20707261636f776110720

7a206e616d69



1. Zachowuj czujność w sieci. Stosuj podstawowe zasady cyberhigieny:

 •  Korzystaj z aktualnego oprogramowania: Regularnie aktualizuj system operacyjny, program 
antywirusowy, przeglądarkę internetową. Dzięki aktualizacjom łatwiej ustrzeżesz się przed 
szkodliwym oprogramowaniem i innymi zagrożeniami w sieci.

 •  Włączaj automatyczne aktualizacje: Wiele aplikacji oferuje możliwość automatycznego pobie-
rania aktualizacji, żeby chronić Cię przed nowymi zagrożeniami. Skorzystaj z tego rozwiązania 
wszędzie tam, gdzie to możliwe.

 •  Chroń urządzenia podłączone do sieci: Nie tylko komputery, ale także smartfony, tablety 
i inne podłączane do Internetu urządzenia, potrzebują ochrony przed wirusami i złośliwym 
oprogramowaniem.

 •  Skanuj przed użyciem: Nie podłączaj do komputera nośników, których pochodzenie nie jest 
Ci znane. Dyski zewnętrzne, pendrive’y czy inne nośniki danych mogą być niebezpieczne, 
np. zainfekowane przez szkodliwe oprogramowanie. Zanim otworzysz ich zawartość użyj 
skanera antywirusowego.

 •  Więcej zasad cyberhigieny oraz informacji o CyberLidze znajdziesz na stronie 
www.bezpiecznymiesiac.pl.

2.  Wszystkie podejrzane sytuacje i incydenty zgłaszaj do CERT Polska na https://incydent.cert.pl/

3.  Przekaż dalej rady jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Podziel się informacjami z rodziną, 
najbliższymi i znajomymi w mediach społecznościowych.

Co zrobić aby dołączyć 
do CyberLigi?



www.bezpiecznymiesiac.pl


