
Instrukcja obsługi szyfrowania dysków 

Metoda Szyfrowania oprogramowaniem VeraCrypt oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa 

dla zaszyfrowanych danych i partycji systemowej, a także chroni przed atakami m.in. typu 

brute-force. 

Poniżej opisana funkcja zabezpieczająca opóźnia jedynie otwieranie zaszyfrowanych partycji. 

Natomiast nie zmniejsza wydajności pracy podczas użytkowania aplikacji.  

Proces szyfrowanie, może potrwać nawet kilka godzin zależnie od pojemności dysku oraz 

ilości danych, dlatego zalecane jest uruchomienie w godzinach wieczornych  

Przed instalacją proszę przygotować: 

- Ładowarkę, 

- Płytę CD/DVD, 

Do poprawnej instalacji wymagany jest napęd optyczny CD (wewnętrzny lub zewnętrzny), 

przypadku braku napędu prosimy o kontakt z Centrum Informatyki ( ati-inf@wum.edu.pl) 

 

 

 

Wchodzimy na stronę 

Pobieramy installer dla 

systemu Windows 



 

 

 

 

 Uruchamiamy pobrany 

instalator 

Akceptujemy język instalacji 

Akceptujemy warunki i 

klikamy dalej 



 

Wybieramy „Zainstaluj” oraz 

klikamy „Dalej” 

Wybieramy tryb „Normalny”  

oraz klikamy „Dalej” 



 

Wybieramy „Zainstaluj” 

Zatwierdzamy „OK” 



 

Uruchamiamy program 

VeraCrypt z pulpitu 

W oknie programu klikamy 

„Utwórz Wolumen” 



 

Wybieramy opcję „Zaszyfruj 

partycję lub cały dysk 

systemowy” i klikamy „Dalej” 



Wybieramy opcję „Zaszyfruj 

systemową partycję 

Windows” i klikamy „Dalej” 

Wybieramy opcję „Jeden 

system” i klikamy „Dalej” 



Wybieramy algorytm 

szyfrowania AES, mieszający 

SHA-256 i klikamy „Dalej 

Wpisujemy hasło 

zawierające litery małe, 

duże, cyfry oraz znaki 

specjalne. Hasło powinno 

być inne niż używane do 

logowania. Następnie 

Klikamy „Dalej” 



Jeżeli hasło jest krótsze 

niż 20 znaków i chcemy je 

zachować klikamy „Nie” 

Jeżeli chcemy zmienić 

hasło na 20-znakowe 

klikamy „Tak” 

W tym polu losowo 

poruszamy myszką do 

czasu, aż wskaźnik poniżej 

nie będzie zielony. Po 

jego zapełnieniu klikamy 

„Dalej” 



 

Klikamy „Dalej” 



Przed kliknięciem „Dalej” 

proszę włożyć do napędu 

płytę CD/DVD. Zostanie na 

niej nagrany obraz 

ratunkowy, który pozwoli na 

dostęp do plików przy 

zapomnieniu hasła, lub 

uszkodzeniu sprzętowym 

Klikamy „Dalej” 

Klikamy „OK



Klikamy „Nagraj” 

Po zakończeniu klikamy „Zakończ” 



Klikamy „Dalej” 

Jeżeli płyta została wysunięta 

proszę ją włożyć ponownie 

celem weryfikacji 

poprawności zapisanego 

obrazu 

Klikamy „Dalej” 



Klikamy „Dalej” 

Wybieramy „Wymaż – 

Brak(Najszybszy) 

Klikamy „Test” 



Klikamy „Tak” 

Klikamy „OK” 



 

 

 

Proszę zamknąć wszystkie 

programy i kliknąć „Tak” 

Po uruchomieniu komputer poprosi 

o  wpisanie wybranego wcześniej 

hasła  



 

 

 

 

Logujemy się do komputera 

PIM nie było wcześniej wybierane, 

więc wciskamy „Enter”  

Po weryfikacji, komputer 

uruchamia się normalnie  



e 

 

 

Uruchamiamy ponownie 

program z pulpitu  

Klikamy „Zaszyfruj” 



 

 

Klikamy „OK” 

Szyfrowanie może potrwać 

nawet kilkanaście godzin 

zależnie od pojemności dysku 

oraz ilości danych 



Klikamy „OK” 

Klikamy „Zakończ” 



 

Klikamy „Wyjdź” 


