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1 Konfiguracja Facebook-a 

 

Przypominany, że korzystanie z Facebooka przez dzieci poniżej 13 roku życia jest zabronione przez 

regulamin portalu.  

 

Najlepszym i najprostszym rozwiązaniem dla ochrony naszej prywatności jest…niezakładanie 

konta na Facebooku. Jeśli jednak zdecydowaliśmy na nie, warto skonfigurować jego ustawienia 

tak, by osoba spoza naszego grona znajomych nie miała dostępu do publikowanych przez nas 

treści. 

Konfigurację profilu rozpoczynamy od wejścia w panel „Ustawienia”.  

W tym celu należy kliknąć na ikonę  w prawym górnym rogu głównej strony Facebooka,  

a następnie wybrać opcję Ustawienia. 
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Na zakładce „Ogólne ustawienia konta” możemy zmienić lub dodać następujące informacje: 

 imię i nazwisko – pamiętajmy, o tym, że jeżeli zmienimy te dane, wówczas ewentualna 

kolejna modyfikacja możliwa będzie dopiero po 60 dniach od ostatniej zmiany,  

 nazwa użytkownika – możemy dokonać również zmiany tej nazwy, z tą różnicą, że tę 

modyfikację można dokonać tylko raz, 

 kontakt – tu możemy dodać lub zmienić nasz adres e-mail oraz ustawić adres, który będzie 

główny adresem kontaktowym. 

 

W tym miejscu możemy również dokonać dezaktywacji konta. Dezaktywacja powoduje wyłączenie 

profilu, a także usunięcie imienia i nazwiska oraz zdjęć z większości udostępnionych treści. 

Niektóre informacje mogą być jednak nadal widoczne dla innych - na przykład nasze imię                     

i nazwisko na liście znajomych innego użytkownika oraz wiadomości wymienione przez nas ze 

znajomymi. 

Możemy ponownie aktywować konto w dowolnym momencie, logując się do Facebooka lub gdy 

korzystamy z konta na Facebooku do zalogowania się w innej aplikacji. To oznacza, że profil na 

Facebooku zostanie w całości przywrócony.  



Bezpieczeństwo dzieci w sieci  

Sopot, 13 czerwca 2019r. 

 

Strona 4 z 22 

Jeśli jednak zdecydujemy się trwale usunąć konto zamiast je dezaktywować, ponowne uzyskanie 

dostępu do konta nie będzie już możliwe. 

 

Przechodzimy do zakładki „Bezpieczeństwo i logowanie” – tutaj mamy kilka rozwiązań, które 

zwiększą bezpieczeństwo naszego konta.  

Pierwszą z nich jest możliwość zmiany hasła logowania - warto ustawić hasło, które będzie silne, 

czyli uznawane za bezpieczne - za takie uważa się hasło 10 znakowe, zawierające duże i małe 

litery, cyfry oraz znaki specjalne. Warto też zmieniać hasło w określonych odstępach czasu, np. 

kwartalnie.  

 

Możemy też skonfigurować dwuskładnikowe uwierzytelnianie, które pomaga chronić nasze konto, 

jak i hasło logowania.  
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Po skonfigurowaniu uwierzytelniania dwuskładnikowego wymagane będzie wprowadzenie 

specjalnego kodu zabezpieczającego lub potwierdzenie próby zalogowania za każdym razem, gdy 

będziemy próbowali uzyskać dostęp do Facebooka z nierozpoznanego komputera lub urządzenia 

mobilnego.  

Istnieje kilka dostępnych metod uwierzytelniania, których możemy używać podczas logowania do 

naszego konta: 

 wiadomości SMS z kodami w telefonie komórkowym, 

 kody zabezpieczające z generatora kodów, 

 dotknięcie klucza zabezpieczeń na kompatybilnym urządzeniu, 

 kody zabezpieczające w aplikacji innej firmy, 

 zatwierdzenie próby logowania na rozpoznanym urządzeniu, 

 użycie jednego z wydrukowanych kodów resetowania. 

https://pl-pl.facebook.com/help/1756727521321961?helpref=faq_content
https://pl-pl.facebook.com/help/270942386330392?helpref=faq_content
https://pl-pl.facebook.com/help/1756727521321961?helpref=faq_content
https://pl-pl.facebook.com/help/358336074294704?helpref=faq_content
https://pl-pl.facebook.com/help/148104135383285?helpref=faq_content
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Pamiętajmy, że możemy użyć dowolnej liczby metod uwierzytelniania, ale musimy mieć włączone 

co najmniej wiadomości SMS z kodami lub klucz zabezpieczeń i Generator kodów. 

Wartym zwrócenia uwagi, jest również rozwiązanie otrzymywania powiadomień                                      

o nierozpoznanych logowaniach. 

Aktywowanie tej funkcji sprawi, że będziemy otrzymywali alerty informacyjne, kiedy ktoś próbuje 

zalogować się na nasze konto, z urządzeń lub przeglądarek, które zazwyczaj nie są przez nas 

używane.    
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Po włączeniu alertów dotyczących logowania: 

 możemy zapisać urządzenie lub przeglądarkę na liście zaufanych przeglądarek lub 

rozpoznawanych urządzeń. Dzięki temu unikniemy otrzymywania alertów dotyczących 

komputera lub urządzenia mobilnego, z których najczęściej logujemy się do Facebooka. 

Nie należy wybierać tej opcji, jeżeli korzystamy z ogólnodostępnego komputera.  

 w sytuacji, gdy otrzymamy alert dotyczący logowania i nie rozpoznajemy takiego 

logowania, możemy poinformować Zespół Facebook’a, o tym fakcie poprzez kliknięcie lub 

dotknięcie opcji „Nie, to nie ja”. W takiej sytuacji powinniśmy niezwłocznie dokonać zmiany 

hasła do naszego konta, wchodząc na zakładkę Ustawienia  Bezpieczeństwo i logowanie, 

a następnie wybierając zakładkę Logowanie  Zmień hasło.   

Kolejna funkcjonalność zwiększająca bezpieczeństwo konta na Facebook’u to możliwość 

wskazania zaufanych kontaktów spośród naszych znajomych, którzy będą mogli nam pomóc            

w przypadku utraty dostępu do konta. Osoby te będą mogły wysłać nam kod resetowania ze 

specjalnym adresem URL, którego będziemy mogli użyć do odzyskania dostępu do konta.   
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Aby wybrać zaufane kontakty należy przejść do opcji „Wybierz 3 do 5 znajomych do kontaktu          

w przypadku utraty dostępu do konta”, kliknąć opcję Edytuj i postępować zgodnie z instrukcjami 

wyświetlanymi na ekranie. 

 

Po wybraniu zaufanych kontaktów możesz zawsze kliknąć opcję Edytuj, aby zmienić lub usunąć 

wybranych znajomych. 

 

 

Od strony bezpieczeństwa istotną zakładką jest również zakładka „Prywatność”. 

W tym miejscu mamy takie możliwości jak: wskazanie, kto będzie mógł zobaczyć dodawane przez 

nas posty, kto będzie mógł się z nami kontaktować, czy zobaczyć naszą listę znajomych, jak 

również, kto będzie mógł nas wyszukać za pomocą podanych przez nas danych.   



Bezpieczeństwo dzieci w sieci  

Sopot, 13 czerwca 2019r. 

 

Strona 9 z 22 

 

Tutaj mamy też możliwość przejrzenia wszystkich postów na których nas oznaczono.  

Jeżeli nie podoba się nam post, w którym nas oznaczono, możemy poprosić osobę, która nas 

oznaczyła o usunięcie zdjęcia lub posta.  Możemy też sami usunąć niechciany znacznik. W tym 

celu, na naszej osi czasu wyszukujemy interesujący nas post, a następnie, po kliknięciu w niego,      

z menu rozwijanego wybieramy opcję „Zgłoś/usuń znacznik”. 
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Możemy również ograniczyć odbiorców naszych postów udostępnionych znajomym znajomych     

i publicznych. W tym celu należy kliknąć opcję „Ogranicz widoczność starych postów”. 

 

 

Jak działa ta funkcja? Przyjmijmy, że na naszej Osi czasu mamy wiele postów, które są dostępne 

publicznie lub widoczne dla Znajomych znajomych. Chcielibyśmy ograniczyć ich widoczność, ale 

nie mamy czasu, albo ochoty, na przeglądanie każdego z postów oddzielnie – możemy wówczas 

skorzystać z przytoczonego narzędzia, które zmieni grono odbiorców postów udostępnionych            

z ustawieniem Publiczne lub Znajomi znajomych na Tylko znajomi. 

Oznacza to, że nasi Znajomi nadal będą widzieli udostępnione przez nas posty, nowo dodani 

Znajomi również, ale Znajomi znajomych, lub inni użytkownicy Internetu już nie. 

Należy jednak pamiętać, że jeśli w poście ktoś został oznaczony, to ta osoba i osoby, którym 

udostępniła ona posty, w których ją oznaczono, pozostaną w gronie odbiorców posta, oraz to, że 

narzędzie zmienia wyłącznie grono odbiorców postów, które zostały udostępnione przez nas 

samych. Jeśli oznaczono nas w poście innej osoby, to ona ma kontrolę nad gronem odbiorców 

swoich postów. 

Warto wiedzieć o tym, cofnięcie tej operacji w przyszłości, będzie wymagało dostosowania grona 

odbiorców każdego posta z osobna. Ograniczenia grona odbiorców starszych postów nie można 

cofnąć jednym kliknięciem. 
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Ostatnią, interesującą opcją w sekcji „Prywatność” jest możliwości zablokowania przeszukiwania 

naszego profilu przez inne niż Facebook wyszukiwarki (np. Google, Bing) i prezentowania go             

w wynikach wyszukiwania.  

 

Kiedy przedstawiona funkcjonalność zostanie wyłączona, wyszukiwarki przestaną prezentować 

link do naszego profilu w wynikach wyszukiwania. Nasz profil jednak nadal będzie można znaleźć 

na Facebooku na podstawie imienia i nazwiska. 

Kolejnej zakładka, która daje nam możliwości podniesienia poziomu naszej prywatności,  

to zakładka „Oś czasu i oznaczanie”. Znajdziemy tutaj kilka ciekawych ustawień, dzięki którym 

możemy zdecydować, o tym, kto może publikować posty na naszej osi czasu, kto może zobaczyć 

posty innych osób opublikowane na naszej osi czasu, czy też posty, w których nas oznaczono. 
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Możemy też zdecydować, czy chcemy akceptować posty, w których nas oznaczono, zanim pojawią 

się one na naszej osi czasu.  Włączenie tej funkcji, spowoduje, że za każdym razem będziemy 

informowani o tym, że ktoś oznaczy nas w swoim poście…. 

 

….a następnie będziemy mogli zdecydować, czy chcemy, aby ten sam post pojawił się na naszej 

osi czasu.  
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Istotne jest to, że za pomocą tej funkcji możemy określić wyłącznie to, jakie posty będą dozwolone 

na naszej osi czasu. Posty, w których nas oznaczono, nadal będą wyświetlane  

w wynikach wyszukiwania, aktualnościach i w innych miejscach na Facebooku. 

Na zakładce „Oś czasu i oznaczanie” mamy też możliwość określenia, czy chcemy weryfikować 

znaczniki, które są dodawane przez znajomych do naszych postów, jeszcze przed ich 

wyświetleniem na Facebooku.  

Tutaj również będziemy otrzymywali powiadomienia o każdym poście wymagającym 

zatwierdzenia.  
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I podobnie jak wcześniej, po przejściu do określonego posta  będziemy mieli możliwość 

zatwierdzenia lub zignorowania prośby o zatwierdzenie znacznika. 

 

Jeśli zatwierdzimy znacznik, oznaczona osoba i jej znajomi będą mogli zobaczyć post. Jeśli nie 

chcemy, by post był widoczny dla znajomych oznaczonych osób, możemy dostosować to 

ustawienie. 

 

 

Przechodzimy do zakładki „Blokowanie”. W tym miejscu  Facebook daje nam możliwość 

zablokowania: 
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 użytkownika – zablokowany użytkownik, nie będzie widział zawartości publikowanej przez 

nas na naszej osi czasu. Nie będzie tez mógł nas oznaczać, zapraszać na wydarzenia lub 

do grup, rozpoczynać konwersacji z nami ani dodawać  do grona znajomych. Warto 

pamiętać, że funkcjonalność ta nie dotyczy aplikacji, gier ani grup,  

do których należymy my i blokowany przez nas użytkownik. 

 wiadomości - jeżeli zablokujemy wiadomości i wideorozmowy od wskazanego znajomego, 

wówczas osoba ta nie będzie mogła się z nami kontaktować, również przy użyciu aplikacji 

Messenger. To co jest ważne, to fakt, że jeżeli nie zablokujemy profilu tej osoby, wówczas 

będzie ona mogła  zamieszczać posty na naszej osi czasu, oznaczać nas  

i komentować nasze posty i komentarze.  

Oprócz wyżej wymienionych blokad, możemy ustawić następujące blokady: 

 blokada zaproszeń z aplikacji - po zablokowaniu zaproszeń z aplikacji od konkretnej osoby, 

w przyszłości wszystkie zaproszenia i prośby z aplikacji wysyłane przez tę osobę będą 

automatycznie ignorowane; 

 blokada zaproszeń do udziału w wydarzeniach - zablokowanie zaproszeń do uczestnictwa 

w wydarzeniu pochodzących od danego użytkownika spowoduje, że przyszłe prośby 

dotyczące wydarzeń od tego użytkownika będą automatycznie ignorowane; 

 blokada stron - gdy zablokujemy stronę, nie będzie ona już mogła reagować na nasze 

posty, dodawać polubień ani odpowiadać na nasze komentarze. Nie będziemy też mieć 

możliwości zamieszczania postów na osi czasu tej strony ani wysłania do niej wiadomości. 

Jeżeli obecnie lubimy daną stronę, jej zablokowanie spowoduje anulowanie polubienia           

i obserwowania. 
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Możemy też umieścić naszego znajomego na liście Ograniczenia dostępu. 

Umieszczenie kogoś na takiej liście oznacza, że nadal jesteśmy znajomymi, jednak udostępniamy 

tej osobie tylko posty z ustawieniem Publiczne lub posty, w których ta osoba została przez nas 

oznaczona. 

Na przykład, jeżeli mamy wśród znajomych naszego przełożonego i ograniczymy mu dostęp,            

a następnie opublikujemy na naszej osi czasu zdjęcie i wybierzemy Znajomych jako odbiorców, to 

zdjęcie nie zostanie udostępnione naszemu przełożonemu, ani nikomu innemu, kto ma 

ograniczony dostęp.  

Jeśli nasz przełożony wejdzie na nasz profil, nie zobaczy żadnych materiałów, w których nie został 

oznaczony lub które nie zostały publicznie udostępnione. 

 

Zwracajmy też uwagę na to, kto może zobaczyć publikowane przez nas zdjęcia. Istotne jest abyśmy 

pamiętali, że zdjęcie w tle strony i zdjęcie profilowe są zawsze dostępne publicznie. Możemy 

jednak ustawić  prywatność pozostałych zdjęć w naszych albumach. W tym celu należy wyszukać 

interesujące nas zdjęcie, a następnie poprzez ikonę wyboru odbiorców, wskazać grupę osób, która 

będzie mogła je zobaczyć. 
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Możemy również przejrzeć nasz dziennik aktywności i w tym miejscu dokonać edycji zdjęć.    

 

Pamiętajmy, że gdy ukryjemy na swojej osi czasu zdjęcie lub post, w którym nas oznaczono, 

ograniczy to tylko grono osób, które mogą zobaczyć treści na naszej osi czasu. Zdjęcie lub post 

wciąż będzie widoczny dla odbiorców, którym zostały udostępniony, w innych miejscach 

Facebooka, takich jak aktualności lub wyszukiwanie. 

Warto podkreślić, że wybór odbiorców zdjęcia należy do osoby, która je udostępnia. Jeżeli 

oznaczono nas w materiale, który nam się nie podoba, możemy usunąć znacznik lub poprosić 

osobę, która opublikowała materiał, o usunięcie go, o czym mowa była już wcześniej.  
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Sekcja „Informacje”, to ostatnie miejsce, które tutaj omawiamy, zawierające ustawienia, 

zwiększające prywatność na Facebooku. 

 

W tym miejscu możemy dodać, zmodyfikować, oraz ustawić preferencje widoczności dla 

następujących grup informacji: 

 praca i wykształcenie, 

 miejsce w których mieszkaliśmy, 

 dane kontaktowe i podstawowe, 
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 rodzina i związki, 

 szczegółowe informacje o nas samych, takiej jak pseudonim, nazwisko rodowe, ulubione 

cytaty, 

 ważne wydarzenia z naszego życia. 

Zalecamy, aby w tej sekcji podawać  jak najmniej informacji.  Jeżeli jednak zdecydujemy się 

na udostępnienie Facebookowi szerokiego zakresu danych na nasz temat, wówczas warto 

ograniczyć ich widoczność, tak aby nie były widoczne dla wszystkich użytkowników 

Internetu.  
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Profil na Facebooku, dla każdego z nasz może pełnić inną rolę – dla niektórych to sposób na 

pozostawanie w kontakcie z rodziną i ze znajomymi, dla innych to możliwość aby być na bieżąco 

z wydarzeniami w interesującej nas dziedzinie życia, dla jeszcze innych może to być internetowa 

wizytówka prowadzonej przez nich działalności.  

Tak naprawdę nie ma znaczenia, w jakim celu założyliśmy profil na Facebooku, istotne jest 

natomiast to jak dbamy o bezpieczeństwo informacji które tam publikujemy.  
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