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Szyfrowany Magazyn Haseł 

 

Szanowni Państwo,  

do przechowywania haseł zalecamy użycie szyfrowanego magazynu haseł KeePass  

Jest to darmowe oprogramowanie, które można pobrać ze strony projektu keepass.info  

My przygotowaliśmy Państwu wstępnie skonfigurowany program KeePass w wersji 2.43   

do pobranie pod adresem:   bit.do/fhxqj 

 

Instalacja 

 
1. Pobieramy archiwum ZIP z programem i zapisujemy na pulpicie. W przeglądarce internetowej 

wpisujemy adres pliku podany powyżej oraz naciskamy przycisk „Pobierz”. 

2. Rozpakowujemy archiwum. Klikamy prawym przyciskiem myszy na archiwum KeePass.zip 

oraz z dostępnych opcji wybieramy „Wypakuj wszystkie”. 

3. Tworzymy skrót do programu. Otwieramy folder KeePass, klikamy prawym przyciskiem 

myszy na plik KeePass.exe oraz z dostępnych opcji wybieramy „Utwórz skrót”. 

4. Kopiujemy utworzony skrót na pulpit. Klikamy prawym przyciskiem myszy na utworzony 

skrót i wybieramy opcję „Wytnij”. Następie klikamy prawym przyciskiem myszy na pulpicie i 

wybieramy opcje „Wklej”. 

 

Uruchomienie i Konfiguracja 
 

1. Uruchamiamy program KeePass. Dwa razy klikamy lewym klawiszem myszy na skrócie do 

programu który skopiowaliśmy na pulpit. 

2. Tworzymy nową bazę danych.  Z menu programu wybieramy opcję „Plik” a  następnie 

„Nowy”. Zapoznajemy się z prezentowanym komunikatem i po wybraniu przycisku „OK”  

przechodzimy dalej.  

3. Zapisujemy bazę danych w folderze programu. Wskazujemy folder KeePass który 

umieściliśmy na pulpicie i wybieramy przycisk „Zapisz”. 

4. Ustawiamy hasło do programu. Wprowadzamy, potwierdzamy i wybierając przycisk „OK” 

zatwierdzamy wprowadzenie hasła. Hasło należy wybrać  trudne i zapamiętać ! 

5. Konfigurujemy ustawienia bazy danych. W naszym przypadku pozostawiamy ustawienia 

domyśle. Wybieramy przycisk „OK” i przechodzimy dalej. 

6. Drukujemy arkusz ratunkowy. Pytani czy chcemy wydrukować arkusz ratunkowy wybieramy 

opcję „Drukuj”. Otrzymujemy informację o lokalizacji bazy danych programu. Uzupełniamy 

lokalizację  przechowywania kopi zapasowych bazy danych. Zapisujemy hasło do programu.  

7. Deponujemy arkusz ratunkowy. Uzupełniony arkusz ratunkowy wkładany do koperty. 

Zamykamy oraz oznaczamy kopertę. Kopertę chowamy w bezpiecznym miejscu np.: w sejfie. 

 

UWAGA   

BAZA DANYCH PROGRAMU MUSI BYĆ ARCHIWIZOWANA ! 
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Szyfrowany Magazyn Haseł 

 

 

Praca z programem  - tworzenie grup haseł. 

 
1. Uruchamiamy program KeePass. Dwa razy klikamy lewym klawiszem myszy na skrócie do 

programu który skopiowaliśmy na pulpit. 

2. Wprowadzamy hasło. Podajemy hasło i zatwierdzamy. Program zostanie uruchomiony. 

3. Zarządzamy grupami haseł (foldery). W oknie po lewej stronie mamy zdefiniowane przez 

producenta grupy haseł. Możemy usuwać, zmieniać nazwę oraz dodawać nowe grupy haseł. 

Klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy żądaną operację.  

 

 

 
                                                                                                              

 

Proponujemy usunąć istniejące grupy oraz utworzyć własne. Mogą to być przykładowo grupy: 

szkoła, urząd, sekretariat, sklepy, serwery, sieć, drukarki, komputery i inne. Ewentualnie mogą 

Państwo utworzyć jedną grupę o nazwie praca i wszystkie hasła wpisywać do tej grupy. 
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Szyfrowany Magazyn Haseł 

 

 

Praca z programem  - zapisywanie haseł. 
 

 

4. Zarządzamy hasłami (pliki). Gdy mamy utworzoną grupę bądź grupy to otwieramy jedną z 

nich i rozpoczynamy zapisywanie haseł. Klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy 

opcję „Dodaj wpis…”. 

 

 

 
 

 

Wprowadzamy tytuł wpisu. Nazwę użytkownika (login) i hasło ( domyślnie hasło jest ukryte, żeby 

zobaczyć hasło wciskamy ikonę z kropkami).  Dodatkowo możemy wprowadzić adres URL strony 

internetowej jeśli dane logowania dotyczą portalu internetowego. Możemy również napisać 

notatki, a w zakładce zaawansowane dołączyć pliki załącznika. 

 

Teraz jeśli potrzebują Państwo zalogować się do systemu a nie pamiętają Państwo hasła to 

otwierają Państwo magazyn haseł KeePass i sprawdzają zapisane wcześniej hasło !  

 

W razie problemów, służymy pomocą.  


