
Phishing and how to avoid it
Czym jest phishing i jak mu zapobiegać 

English Polski

What is phishing? Co to jest phishing?

Phishing is a fraudulent attempt to obtain any type 
of sensitive information or data that can be used to 
attack unsuspecting users. The offender tries to 
disguise their self as a trust worthy entity usually 
via an email, or an SMS, or instant messaging and 
somehow extract personal information from the 
victims by asking them to complete a form or visit a
(malicious) website. 

Phishing to nieuczciwa próba uzyskania wszelkiego rodzaju
poufnych informacji lub danych, które mogą zostać użyte do
ataku  na  niczego  niepodejrzewających  użytkowników.
Przestępca próbuje ukryć się jako podmiot godny zaufania,
zwykle  za  pośrednictwem  wiadomości  e-mail,  SMS-a  lub
komunikatora  internetowego  i  w  jakiś  sposób  wydobywa
dane osobowe od ofiar, prosząc je o wypełnienie formularza
lub odwiedzenie (złośliwej) strony internetowej.

Types of phishing (according to (Wikipedia, 
2020))

Rodzaje phishingu (Wikipedia, 2020)

- Spear phishing: directed at specific individuals 
or companies (employees and executives)

- Whaling: specifically spear phishing executives
of companies 

- Catphishing: online deception involving getting 
to know the 'victim' personally

- Clone phishing: creating a fraudulent 
communication based on an intercepted 
original and replacing legitimate links or files 
with malicious ones

- Voice phishing: tricking users to call a 'bank' 
service in order to perform some task or update
some information

- SMS phishing (or smishing): target receives an 
SMS with a link or being asked to call a phone 
number, or send an email or an SMS.

- Spear phishing: skierowany do konkretnych osób lub
firm (pracowników i kadry kierowniczej) 
- Whaling:  skierowany  do  kierownictwa  wyższego
szczebla wielkich firm 
- Catphishing:  oszustwo  online  polegające  na
osobistym poznaniu ofiary
- Clone  phishing:  tworzenie  fałszywej  komunikacji
w oparciu  o  przechwycony  oryginał  i  zastępowanie
legalnych łączy lub plików złośliwymi
- Phishing  głosowy:  nakłanianie  użytkowników  do
dzwonienia  do  serwisu  „banku”  w  celu  wykonania
jakiegoś  zadania  lub  zaktualizowania  niektórych
informacji
- -  SMS  Phishing  (lub  smishing):  cel  otrzymuje
wiadomość  SMS  z  linkiem  lub  jest  proszony  o
zadzwonienie  na  numer  telefonu  lub  wysłanie
wiadomości e-mail lub SMS.

Techniques used Zastosowane techniki

- Link manipulation: making a link go somewhere
or do something that can compromise or 
extract sensitive information

- Filter evasion: manipulating e-mail contents so 
as to avoid filters placed on e-mail servers

- Website forgery: using web programming 
techniques to trick users into thinking they are 
visiting a legitimate site when in fact they are 
not. 

- Covert redirect: attackers manipulate links to 
appear legitimate but they direct to malicious 

- Manipulacja  linkiem:  umieszczenie  linku  w  jakimś
miejscu  lub  zrobienie  czegoś,  co  może  naruszyć  lub
wydobyć poufne informacje
- Unikanie filtrów: manipulowanie treścią wiadomości 
e-mail  w  celu  uniknięcia  filtrów  umieszczanych  na
serwerach poczty e-mail 
- Fałszowanie witryn internetowych: wykorzystywanie
technik  programowania  internetowego  do  nakłaniania
użytkowników  do  myślenia,  że  odwiedzają  legalną
witrynę, podczas gdy w rzeczywistości tak nie jest. 
- Ukryte przekierowanie: osoby atakujące manipulują



sites.
- Social engineering: users are encouraged to 

click on links or open attachments

odsyłaczami, aby wyglądały na uzasadnione, ale kierują
do złośliwych witryn. 
- - Inżynieria społeczna: użytkownicy są zachęcani do
klikania linków lub otwierania załączników

How to avoid phishing Jak uniknąć phishingu

- On a big scale
o Big mail service providers include 
anti-spam and anti-phishing filters to stop 
messages before they even reach the 
servers 
o System administrators can equip 
the mail server with anti-phishing filters
o There are quite a few websites that 
report the details of phishing attempts. One 
example is: FraudWatch International
o Larger companies tend to train 
employees to recognize popular phishing 
attempts

- On a user level: 
- ALWAYS PAY ATTENTION

o Never open emails from people you 
do not know
o If you do open the email read it 
carefully and pay attention to details like, 
legitimacy of the sender address, proper 
use of the English language, existence of 
vague (rather than specific) information. 
o Never click on attachments from 
emails that you were not expecting. If the 
original sender appears to be legitimate, 
contact them directly and ask them if they 
senτ you anything
o Never click on email links included 
in emails that you were not expecting.If an 
email appears legitimate and is asking you 
to verify your details, don't click the link. Go 
the company's website and try and find a 
page or notification about that verification 
process
o Never call a number just because 
an email or SMS or instant message says 
so. Contact the main switchboard of the 
company and ask to be connected to 
whoever 'allegedly' sent you the 
communication
o Any communication claiming that 
you have won some competition or you are 
the lucky draw winner can surely be 
considered a phishing attempt. 
o Any communication informing you of
a suspension of service and an urgency to 
update your details in order to protect your 

- Na dużą skalę
o Wielcy  dostawcy  usług  pocztowych  obejmują  filtry

antyspamowe  i  antyphishingowe,  które  zatrzymują
wiadomości, zanim dotrą one do serwerów

o Administratorzy  systemu  mogą  wyposażyć  serwer
pocztowy w filtry antyphishingowe

o Istnieje  wiele  witryn  internetowych,  które zgłaszają
szczegóły  prób  phishingu.  Jednym  z  przykładów
jest: FraudWatch International 

o Większe firmy szkolą pracowników w rozpoznawaniu
popularnych prób phishingu

- Na poziomie użytkownika: 
- ZAWSZE ZWRACAJ UWAGĘ
o Nigdy nie otwieraj e-maili od osób, których nie znasz
o Jeśli  otworzysz  wiadomość  e-mail,  przeczytaj  ją

uważnie  i  zwróć  uwagę  na  szczegóły,  takie  jak
legalność  adresu  nadawcy,  prawidłowe  użycie
języka  polskiego,  istnienie  niejasnych  (a  nie
konkretnych) informacji 

o Nigdy  nie  klikaj  załączników z  wiadomości  e-mail,
których  się  nie  spodziewałeś.   Jeśli  pierwotny
nadawca wydaje się być wiarygodny, skontaktuj się
z nim bezpośrednio i zapytaj, czy coś Ci przesłał

o Nigdy nie klikaj łączy zawartych w wiadomościach  
e-mail,  których  się  nie  spodziewałeś.  Jeśli
wiadomość e-mail wydaje się wiarygodna i zawiera
prośbę o zweryfikowanie  swoich danych,  nie klikaj
linku. Wejdź na stronę firmy i spróbuj znaleźć stronę
lub powiadomienie o tym procesie weryfikacji

o Nigdy nie dzwoń pod numer tylko dlatego, że mówi
o tym e-mail,  SMS lub inna wiadomość. Skontaktuj
się  z  główną  centralą  firmy i  poproś  o  połączenie
z tym, kto „rzekomo” wysłał ci wiadomość

o Wszelkie  wiadomości,  w  których  twierdzi  się,  że
wygrałeś  jakieś  zawody  lub  jesteś  zwycięzcą
szczęśliwego losowania, z pewnością można uznać
za próbę phishingu. 

o Wszelka  komunikacja  informująca  o  zawieszeniu
usługi  i  konieczności  pilnej  aktualizacji  danych
w celu  ochrony  danych  z  pewnością  może  zostać
uznana za próbę wyłudzenia informacji.

https://en.wikipedia.org/wiki/FraudWatch_International
https://en.wikipedia.org/wiki/FraudWatch_International


details can surely be considered a phishing 
attempt. 

Videos (on YouTube) for identifying phishing: Filmy (na YouTube) do identyfikacji phishingu:

- Google's: Stay Safe from Phishing and Scams
- Atomic Shrimp: How to recognize a phishing 

scan message

- Google: Chroń się przed phishingiem i oszustwami
- Atomic Shrimp: Jak rozpoznać wiadomość ze 
skanowaniem w celu wyłudzenia informacji

https://www.youtube.com/watch?v=3gpOM9c6mmA
https://www.youtube.com/watch?v=3gpOM9c6mmA
https://www.youtube.com/watch?v=R12_y2BhKbE
https://www.youtube.com/watch?v=3gpOM9c6mmA
https://www.youtube.com/watch?v=3gpOM9c6mmA
https://www.youtube.com/watch?v=R12_y2BhKbE

