
Szyfrowanie nośników danych 
za pomocą funkcji BitLocker 

w systemie Windows 10



UWAGA

Funkcja BitLocker dostępna jest w następujących edycjach systemu Windows 10:

• Pro (Professional)
• Enterprise
• Education

W przypadku korzystania z innej wersji systemu, która nie posiada funkcji BitLocker, 
zalecamy skorzystanie z popularnego oprogramowania VeraCrypt.

Jak sprawdzić jaką edycję systemu posiadamy ?

Istnieje kilka sposobów pozwalających na sprawdzenie jaki system jest zainstalowany na 
naszym komputerze:

Wybieramy opcję Start w prawym dolnym rogu a następnie wpisujemy „Ten komputer”

Następnie po prawej stronie wybieramy opcję „Właściwości



W sekcji „Specyfikacja systemu Windows” odnajdujemy pozycję „Wersja”:

Specyfikacja systemu Windows

Wersja Windows 10 Pro

Wersja 20H2

Zainstalowano dnia 17.02.2021

Kompilacja systemu 
operacyjnego

19042.867

Możliwości Windows Feature Experience Pack 
120.2212.551.0

Innym sposobem pozwalającym na określenie edycji systemu jest wciśnięcie kombinacji 
klawiszy Windows + R. W oknie, które się pojawi wpisujemy „winver” i klikamy OK:

Naszym oczom ukaże się poniższe okno:



Aby skorzystać z funkcji BitLocker, należy kliknąć w Start, następnie wpisać „Ten komputer”:

Wybieramy opcję „Otwórz” po prawej stronie. Ujrzymy poniższe okno:
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Dla nas najważniejsza jest sekcja „Urządzenia i dyski”. Znajduje się tam lista partycji jakie 
zostały utworzone na naszym dysku twardym:

Urządzenia i dyski (2)

Dysk lokalny (C:j Stacja dysków DVD RW (Dr)

98,3 GB wolnych z ł22 GB

Jak widać na powyższym zrzucie ekranu, na tym konkretnym komputerze znajduje się tylko 
jedna partycja z przypisaną literą C. Jest to tzw. partycja systemowa, gdyż to właśnie na niej 
zainstalowany jest system operacyjny. W zależności od liczby dysków zainstalowanych w 
komputerze oraz ich wielkości, liczba partycji może być większa. W każdym przypadku 
należy obowiązkowo zaszyfrować każdą partycję na dysku twardym komputera !

Aby zaszyfrować wybraną partycję należy kliknąć na niej prawym klawiszem myszy, a 
następnie wybrać „Włącz funkcję BitLocker”:
■ wi 111 u ■ uj fcjru j

B— Dysk I o ka I ny (C :) nvn pw fn,^

Otwórz

Otwórz w nowym oknie

Przypnij do paska Szybki dostęp

Włącz funkcję BitLocker

@ Skanuj za pomocą programu ESET Endpoint Antivirus

Opcje zaawansowane >

Udziel dostępu do >
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Jeżeli wykonujemy tę czynność po raz pierwszy to istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
naszym oczom ukaże się następujący komunikat o błędzie:



Na szczęście błąd ten można stosunkowo łatwo naprawić. Aby to zrobić należy kliknąć Start, 
a następnie wpisać frazę gpedit.msc i kliknąć „Otwórz”



Następnie w oknie, które się pojawi po lewej stronie wybieramy kolejno: Szablony 
administracyjne -> Składniki systemu Windows -> Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker -> 
Dyski z systemem operacyjnym
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Gdy przeklikamy powyższą ścieżkę to po prawej stronie klikamy dwukrotnie w opcję 
„Wymagaj dodatkowego uwierzytelniania przy uruchamianiu”:
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Ustawienie Stan Komentarz

:= Zezwalaj na odblokowywanie przez sieć podczas uruchamiania Nie skonfiguro... Nie
[Ś=] Zezwalaj na bezpieczny rozruch w celu zweryfikowania integralności Nie skonfiguro... Nie

|£j Wymagaj dodatkowego uwierzytelniania przy uruchamianiu Włączone Nie
[Ś=] Wymagaj dodatkowego uwierzytelniania przy uruchamianiu (systemy Wind... Wyłączone Nie

Nie zezwalaj użytkownikom standardowym na zmienianie numeru PIN ani h... Nie skonfiguro... Nie

,;E, Zezwalaj urządzeniom zgodnym z funkcją InstantGo lub interfejsem HSTI na .. Nie skonfiguro... Nie

i: Włącz używanie uwierzytelniania funkcji BitLocker wymagającego wprowad... Nie skonfiguro... Nie
|i=] Zezwalaj na używanie rozszerzonych numerów PIN przy uruchamianiu Nie skonfiguro... Nie

[:=] Konfiguruj minimalną długość numeru PIN uruchomienia Nie skonfiguro... Nie

|;=l Konfiguruj używanie szyfrowania sprzętowego dla dysków z systemem oper... Nie skonfiguro... Nie
[ii] Wymuś typ szyfrowania dysków na dyskach z systemem operacyjnym Nie skonfiguro... Nie
lii] Konfiguruj używanie haseł dla dysków z systemem operacyjnym Nie skonfiguro... Nie
[i=| Określ, jak mogą być odzyskiwane dyski z systemem operacyjnym chronion... Nie skonfiguro... Nie
|ii] Konfiguruj profil weryfikacji platformy modułu TPM dla konfiguracji oprogr... Nie skonfiguro... Nie

liżj Konfiguruj profil weryfikacji platformy modułu TPM (Windows Vista, Windo... Nie skonfiguro... Nie
lii] Konfiguruj profil weryfikacji platformy modułu TPM dla konfiguracji natywn,. Nie skonfiguro... Nie
[ii] Skonfiguruj komunikat i adres URL dotyczący odzyskiwania wyświetlany prz... Nie skonfiguro... Nie
|ii] Resetuj dane weryfikacji platformy po odzyskaniu funkcji BitLocker Nie skonfiguro... Nie
lii] Użyj profilu weryfikacji rozszerzonych danych konfiguracji rozruchu Nie skonfiguro... Nie



W oknie, które ukaże się naszym oczom zaznaczamy w lewym górnym rogu opcję 
„Włączone”, natomiast poniżej zaznaczamy checkboxa przy opcji „Zezwalaj na używanie 
funkcji BitLocker bez zgodnego modułu TPM (wymaga hasła lub klucza uruchomienia na 
dysku flash USB)”:

Na koniec klikamy w „Zastosuj” a następnie w „OK”.

W tym momencie funkcja BitLocker powinna być już dostępna. Możemy teraz powrócić do 
naszej listy partycji. Ponownie klikamy prawym klawiszem myszy na partycję, którą chcemy 
zaszyfrować i wybieramy opcję „Włącz funkcję BitLocker”.



Naszym oczom ukaże się poniższy ekran:

-ńy1 Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker [C:)

Wybierz metodę odblokowywania dysku podczas uruchamiania

Niektórymi ustawieniami zarządza administrator systemu.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo danych, można skonfigurować funkcję BitLocker, tak aby przy każdym 
uruchomieniu komputera był wyświetlany monit o wprowadzenie hasła lub włożenie dysku flash USB.

—> Włóż dysk flash USB

—> Wprowadź hasło

Anuluj

W przypadku partycji systemowej, czyli tej oznaczonej literą C mamy do wyboru dwie 
możliwości na jej odblokowanie:

• Włóż dysk flash USB - metoda ta polega na tym, że aby partycja została 
odblokowana należy podłączyć do komputera dysk przenośny (pendrive), który został 
wskazany jako dysk służący do odblokowania dysku. System uruchomi się tylko po 
włożeniu do portu USB tego konkretnego dysku flash (metoda ta dostępna jest tylko 
dla partycji systemowej)

• Wprowadź hasło - najpopularniejsza metoda, polegająca na tym ,że aby partycja 
została odblokowana należy podać hasło, które zostało ustalone przed 
zaszyfrowaniem danych (w zależności od posiadanej wersji systemu, zamiast opcji 
wprowadź hasło, może alternatywnie wystąpić opcja „Wprowadź PIN”)



Załóżmy, że chcemy aby nasz dysk był odblokowywany za pomocą hasła. W związku z tym 
wybieramy opcję drugą:

W tym kroku należy ustalić hasło (bądź też PIN), za pomocą którego będziemy 
odblokowywać dysk. Należy podać takie hasło, które spełni wymogi narzucone przez system. 
Hasło takie musi zawierać wielkie i małe litery, cyfry i symbole.



Po dwukrotnym wpisaniu ustalonego hasła klikamy w przycisk „Dalej”:

Hf Szyf ro wa n i e dysków f u n kej ą B it L o cker (C :)

Jak choesz wykonać kopię zapasową klucza odzyskiwania?

Niektórymi u sta wi en i a m i za rzą dza a d m i n i strator system u.

Klucz odzyskiwania może być używany do uzyskiwania dostępu do plików i folderów w przypadku 
problemów z odblokowaniem komputera. Dobrym pomysłem jest korzystanie z więcej niż jednego klucza 
i przechowywanie każdego z nich w bezpiecznym miejscu poza komputerem.

—> Zapisz na koncie Microsoft

—> Zapisz na dysku flash USB

—> Zapisz w pliku

—> Drukuj klucz odzyskiwania

Jak znaleźć później klucz odzyskiwania?

Dalej Anuluj

W tym momencie określamy gdzie i w jaki sposób chcemy przechowywać kopię zapasową 
klucza odzyskiwania. Klucz ten służy do odblokowania dysku w sytuacji gdy użytkownik zgubił, 
bądź też zapomniał swoje hasło. Krok ten jest bardzo ważny, gdyż w przypadku nie posiadania 
przez użytkownika hasła oraz kopii zapasowej klucza odzyskiwania nie istnieje żaden inny 
sposób na odszyfrowanie danych. Klucz zapasowy należy przechowywać w bezpiecznym 
miejscu, aby w razie utraty hasła móc skorzystać z niego w celu odszyfrowania danych. 
Absolutnie nie można przechowywać hasła i klucza odzyskiwania w jednym miejscu, gdyż w 
razie wypadku zostajemy pozbawieni możliwości odzyskania naszych danych. W związku 
z ryzykiem jakie niesie ze sobą utrata klucza odzyskiwania, należy dodatkowo po 
każdorazowym zaszyfrowaniu całego dysku dostarczyć owy klucz w formie papierowej do 
siedziby UCI (A0 B4, p.302). Zabieg ten ma na celu umożliwienie odszyfrowania danych w 
przypadku gdy użytkownik zgubi swój klucz odzyskiwania.

Po wybraniu sposobu przechowywania kopii zapasowej klucza odzyskiwania klikamy w opcję 
„Dalej”.



W tym momencie musimy określić czy zaszyfrowane ma zostać tylko zajęte miejsce na dysku 
czy też cały dysk:

Szyfrowa ni e dysków fu n kej ą B i t L o c ker (C:)

Wybierz część dysku do zaszyfrowania

W przypadku konfigurowania funkcji BitLocker na nowym dysku lub nowym komputerze wystarczy tylko 
zaszyfrować część dysku, która jest obecnie używana. Funkcja BitLocker szyfruje nowe dane 
automatycznie podczas ich dodawania.

Jeśli funkcja BitLocker jest włączana na komputerze lub dysku, który jest już używany, warto rozważyć 
zaszyfrowanie całego dysku. Zaszyfrowanie całego dysku zapewnia ochronę wszystkich danych — nawet 
usuniętych danych mogących nadal zawierać informację, które można odtworzyć.

@ Zaszyfruj tylko zajęte miejsce na dysku (najszybsza i najlepsza opcja w przypadku nowych komputerów 
osobistych i dysków)

O Zaszyfruj cały dysk (wolniejsza opcja — najlepsza w przypadku używanych komputerów osobistych i 
dysków)

Dalej Anuluj

W tym momencie należy obowiązkowo wybrać opcję drugą, czyli zaszyfrowanie całego dysku. 
Mamy wtedy 100% pewności, że wszystkie dane zostaną zaszyfrowane. Po wybraniu opcji 
„Zaszyfruj cały dysk” klikamy w przycisk „Dalej”



Szyfrowa ni e dysków fu n kej ą B i t L o c ker (C:)

Wybierz tryb szyfrowania, którego chcesz użyć

W systemie Windows W (wersja 1511) wprowadzono nowy tryb szyfrowania dysku (X1S-AES). Zapewnia 
on dodatkową obsługę integralności, ale nie jest zgodny ze starszymi wersjami systemu Windows.

J eś I i j est to dy sk wy m i en ny, który b ędzi e używa ny w sta rszej wersj i sy stem u Wi n d ows, wy b i erz try b 
zgodności.

Jeśli jest to dysk stały lub dysk, który będzie używany tylko z urządzeniami z systemem Windows 10 w 
wersji co najmniej 1511, wybierz nowy tryb szyfrowania

(ł) Nowy tryb szyfrowania (najlepsze rozwiązanie dla dysków stałych w tym urządzeniu)

QTryb zgodności (najlepsze rozwiązanie dla dysków, które można wyjąć z tego urządzenia)

Dalej Anuluj

W tym kroku, należy określić tryb szyfrowania. Tutaj należy wybrać odpowiednią opcje w 
zależności od sytuacji. Jeżeli dysk będzie pracował tylko w jednym komputerze, który posiada 
wersję Windows 10 nie niższą niż 1511 to w takiej sytuacji wybierzmy opcję pierwszą. 
Natomiast jeżeli użytkownik wykorzystuje dysk również w innych komputerach, które mogą 
posiadać niższą wersję systemu to w takim wypadku trzeba zaznaczyć opcję drugą. Opcję 
drugą na pewno warto wybrać też w przypadku dysków flash USB, które często podłączane są 
do wielu komputerów, które mogą posiadać różne wersję systemów operacyjnych.

Po wybraniu właściwego trybu szyfrowania przechodzimy do kolejnego okna:



W tym oknie należy pozostawić zaznaczoną opcję „Uruchom test systemowy funkcji 
BitLocker”. Następnie klikamy w przycisk „Kontynuuj”

Ą# Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker X

Komputer należy uruchomić ponownie.

Uruchom ponownie teraz Uruchom ponownie później

Zarządzaj funkcja BitLccker



Zostaniemy poinformowania o tym, że aby rozpocząć proces szyfrowania wymagane jest 
ponowne uruchomienie komputera. W związku z tym wybieramy opcję „Uruchom ponownie 
teraz”.

Podczas ponownego uruchamiania komputera zostaniemy poproszeni o wpisane naszego 
hasła. Po wpisaniu hasła wciskamy klawisz Enter - system się uruchomi. Ewentualnie jeżeli 
chcemy odblokować komputer za pomocą klucza odzyskiwania możemy wybrać opcję 
„Naciśnij klawisz ESC w celu przeprowadzenia odzyskiwania funkcji BitLocker”, a następnie 
wpisać klucz i nacisnąć klawisz Enter.

Po uruchomieniu komputera w tle będzie odbywał się proces szyfrowania danych:

Szyfrowa n i e dysków f u n kej ą E i t L ot ker X

k. ^rwa szyfrowanie...

Dysk Q: ukończono 7.2%

■ I
Zamknij

Zarządzaj funkcja BitLccker

Można w tym czasie korzystać z komputera, jednakże z racji wykonywanych operacji system 
może pracować wolniej. W zależności o tego czy szyfrujemy tylko cześć dysku, która zawiera 
dane czy też cały dysk, proces ten może zająć od kilkudziesięciu minut do nawet kilku godzin.

Po zakończeniu procesu szyfrowania naszym oczom ukaże się następujący komunikat:

Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker

rowanie C: zostało ukończone.

Zamknij

Zarządzaj funkcja BitLccker



Począwszy od tej chwili przy każdym uruchamianiu komputera niezbędne będzie podanie 
hasła. W przeciwnym wypadku, nie zobaczymy naszego pulpitu, a zawartość dysku (a 
precyzyjnie rzecz ujmując partycji C) pozostanie zaszyfrowana.

W tym momencie gdy wejdziemy w „Ten komputer” to przy zaszyfrowanej partycji ujrzymy 
ikonę kłódki. Świadczy to o tym, że funkcja BitLocker działa.

Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na zaszyfrowanej partycji możemy wybrać opcję 
„Zarządzaj funkcją BitLocker”

Dysk systemu operacyjnego

C: Funkcja BitLocker jest włączona

‘ Wstrzymaj ochronę

Utwórz kopię zapasową klucza odzyskiwania 

Zmień hasło 

9 Usuń hasło

Wyłącz funkcję BitLocker

Widzimy, że funkcja BitLocker jest w tym momencie uruchomiona. Dodatkowo mamy tutaj 
możliwość zmiany hasła służącego do odblokowania dysku, możemy także ponownie 
wygenerować klucz odzyskiwania, a także mamy możliwość całkowitego wyłączenia funkcji 
BitLocker. Wybranie tej ostatniej opcji sprawi, że dane na dysku zostaną odszyfrowane 
i wszystko powróci do stanu pierwotnego.

Uwagi końcowe:

Proszę pamiętać aby zawsze obowiązkowo zaszyfrować indywidualnie każdą partycję na dysku 
twardym komputera. Pamiętajmy o tym, że szyfrujemy konkretną partycję a nie cały dysk jako 
taki. Jeżeli np. dysk twardy jest podzielony na dwie partycje to zaszyfrowanie tylko partycji 
systemowej owszem uniemożliwi dostęp do drugiej partycji na tym konkretnym komputerze, 
jednakże jeżeli dysk z naszego komputera zostanie przełożony do innego komputera to bez 
problemu będzie można uzyskać dostęp do partycji, która nie została poddana szyfrowaniu. Z 
tego powodu proces szyfrowania należy przeprowadzić indywidualnie dla każdej partycji. W 
sposób analogiczny można także szyfrować dane na dyskach flash USB, czyli popularnych 
pendriveach.

Bardzo ważne jest też bezpieczne przechowywanie hasła oraz klucza odzyskiwania, gdyż w 
razie utraty zarówno hasła jak i klucza dodatkowego nie istnieje żaden sposób na ponowne 
odszyfrowanie danych - jedynym sposobem na zdjęcie blokady jest wtedy sformatowanie 
nośnika. Pod żadnym pozorem nie można też umieszczać hasła do odszyfrowania dysku np. na 
spodzie laptopa. W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa należy dodatkowo dostarczyć 
kopię klucza odzyskiwania w formie papierowej do siedziby Uniwersyteckiego Centrum 
Informatyzacji.


