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Szyfrujemy pamięć przenośną                    
PENDRIVE 

 

Szanowni Państwo,  

                                                                                                                         
w dzisiejszym odcinku Poradnika Dobrych Praktyk pokarzemy, w jaki sposób zaszyfrować 
pamięć przenośną PENDRIVE.  
Do tego celu użyjemy wbudowanego w system Windows 10 oprogramowania  BitLocker. 
 
1. Przygotowanie pamięci przenośnej PENDRIVE. 

 
a) Podłączamy PENDRIVE do portu USB komputera z zainstalowanym systemem Windows 10, 
b) UWAGA podczas szyfrowania pamięć PENDRIVE zostanie wyczyszczona (wszystkie dane 

zapisane na PENDRIVE zostaną zniszczone). Dlatego też, jeśli na PENDRIVE mamy 
zapisane plik, które chcemy zachować to koniecznie należy je skopiować np.: na dysk 
komputera! 

 
2. Szyfrujemy pamięć przenośną PENDRIVE. 
  
a) Uruchamiamy „Mój Komputer” (skrót na pulpicie, lub wpisujemy w pasek wyszukiwania 

systemu Windows 10 „komputer” wyszukujemy i uruchamiamy), 
 

 
 

b) Klikamy prawym przyciskiem myszy na dysk przenośny PENDRIVE i wybieramy opcję 
Włącz funkcję BitLocker, 
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c) Następnie wybieramy opcję Użyj hasła w celu odblokowania dysku. Wprowadzamy oraz 
potwierdzamy hasło, które będziemy używać do odblokowania pamięci PENDRIVE. 
Przechodzimy do kolejnego kroku (przycisk Dalej), 
 

 
 

d) W kolejnym kroku jesteśmy proszeni o utworzenie kopi zapasowej klucza odzyskiwania. 
Klucz odzyskiwania pozwala odszyfrować pamięć PENDRIVE w przypadku, gdy 
zapomnimy hasło. Klucz możemy wydrukować, zapisać na dysku komputera lub na koncie 
Microsoft, 
 

 
My wybieramy opcję Zapisz w pliku (klucz można 
także wydrukować). Następnie zapisujemy klucz na 
dysku komputera. 
 

 

      Po zapisaniu  (lub wydrukowaniu)  klucza 
      odzyskiwania przechodzimy do kolejnego  
      kroku (przycisk Dalej). 
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e) Wybieramy opcję Zaszyfruj cały dysk (wolniejsza opcja – najlepsza w przypadku 
używanych komputerów osobistych i dysków). UWAGA podczas szyfrowania pamięć 
PENDRIVE zostanie wyczyszczona (wszystkie dane zapisane na PENDRIVE zostaną 
zniszczone). Dlatego też, jeśli na PENDRIVE mamy zapisane plik, które chcemy 
zachować i nie wykonaliśmy ich kopii zapasowej to powinniśmy anulować szyfrowanie 
dysku PENDRIVE (przycisk Anuluj) i powrócić do punktu 1 litera a instrukcji, 
 

 
f) W kolejnym kroku zatwierdzamy tryb szyfrowania Tryb zgodności (najlepsze 

rozwiązanie dla dysków, które można wyjąć z tego urządzenia), który pozwoli nam na 
używanie PENDRIVE na starszych wersjach systemu Windows. Następnie 
przechodzimy do kolejnego kroku (przycisk Dalej), 
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g) Wyświetlane jest podsumowanie oraz jesteśmy pytani czy chcemy zaszyfrować dysk. 
Potwierdzamy rozpoczęcie procesu szyfrowania (przycisk Rozpocznij szyfrowanie). 
(przycisk Rozpocznij szyfrowanie), 

 
 

h) Rozpoczyna się szyfrowanie pamięci przenośnej PENDRIVE. Proces szyfrowania może 
potrwać (w zależności od pojemności pamięci) od kilku do kilkunastu minut, 
 

 
 

i) Na zakończenie zamykamy komunikat końcowy (przycisk Zamknij). 
 

 
Gratulujemy! 

Pamięć przenośna PENDRIVE została zaszyfrowana.  
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3. Praca z zaszyfrowaną pamięcią przenośną PENDRIVE. 
 

a) Podłączamy PENDRIVE do portu USB komputera z zainstalowanym systemem Windows. W 
systemie pamięć będzie widoczna, jako zaszyfrowana (zamknięta kłódka przy nazwie 
pamięci), 
 

 
b) Otwieramy zawartość pamięci PENDRIVE, 
c) Automatycznie jesteśmy proszeni o podanie hasła odszyfrowującego (hasła, które 

ustawiliśmy w punkcie 2 litera c instrukcji). Wprowadzamy hasło i zatwierdzamy 
odblokowanie pamięci przenośnej PENDRIVE (przycisk Odblokuj), 

 

 
 
 

d) Pamięć przenośna PENDRIVE zostaje odblokowana i jest gotowa do użycia. W systemie 
pamięć będzie widoczna, jako odblokowana (otwarta kłódka przy nazwie pamięci), 

 
e) Po zakończeniu pracy odłączamy pamięć, PENDRIVE od portu USB komputera. 

 
 
 
 
Reasumując. 
Po każdym podłączeniu pamięci przenośnej, PENDRIVE do komputera z systemem Windows 
należy podać hasło odblokowujące dostęp do zawartości pamięci. Tylko wprowadzenie 
poprawnego hasła umożliwia dostęp do zawartości oraz korzystanie z pamięci PENDRIVE. 


