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Czym są konta użytkowników? 

Konta użytkowników na Windowsie służą przede wszystkim oddzieleniu prywatnych plików różnych 

osób, opcjom personalizacji dla każdej osoby używającej komputera, a w miejscach pracy, 

dostosowanie uprawnień i dostępu do plików dla każdego z pracowników. Na prywatnych 

komputerach większość z nas pracuje ciągle na koncie administratora, czyli mającym dostęp do 

praktycznie wszystkich plików (w tym systemowych). Jest to oczywiście błędem, gdyż w każdej chwili 

złośliwy program lub skrypt może usunąć nam całą zawartość dysku, uszkodzić rejestr lub w inny 

sposób sprawić, że wszystkie nasze dane przepadną. Dlatego też powinniśmy używać profilu z 

ograniczonym dostępem, a tylko przy instalacji oprogramowania, potrzebie zmiany ustawień 

systemowych itp. przełączać się na administratora. 

Tworzenie użytkownika 

Sposób #1 - Ustawienia 

 

Rysunek 1: Tworzenie konta użytkownika przez aplikację Ustawienia 

Aby utworzyć nowego użytkownika, wchodzimy w ustawienia, szukamy zakładki „Rodzina i inne 

osoby” i następnie klikamy przycisk z plusem. 
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Rysunek 2: Pomijanie narzędzi inwigilacji Microsoftu 

Następnie naciskamy „Nie mam informacji logowania tej osoby” i „Dodaj użytkownika bez konta 

Microsoft”. 

 

Rysunek 3: Panel tworzenia konta użytkownika 

Później wybieramy nazwę użytkownika i hasło. 

 

Rysunek 4: Gotowe konto 

Jak widać, konto zostało dodane. 
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Sposób #2 – Zarządzanie Użytkownikami i grupami  

 

Rysunek 5: Panel zarzadzania komputerem 

Drugim sposobem jest utworzenie konta w Zarządzanie Komputerem > Użytkownicy i grupy lokalne > 

Użytkownicy. 

 

Rysunek 6: Nowy użytkownik 

Klikamy prawym przyciskiem na puste pole i wybieramy „Nowy użytkownik…”. Otworzy się okno,  

w którym możemy wybrać wiele opcji dla nowego użytkownika. Po kliknięciu „Utwórz” konto będzie 

gotowe do użycia. 
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Konto gościa 

Konto gościa jest specjalnym typem konta, mającym najniższe możliwe uprawnienia. Jest 

przykładowo przydatne, gdy udostępniamy komuś swój komputer „na chwilę” i nie chcemy, aby miał 

dostęp do naszych plików lub dajemy komuś komputer tylko do internetu. 

Aby utworzyć konto gościa, wchodzimy w Zarządzanie komputerem, tworzymy użytkownika, a 

następnie dodajemy go do grupy „Goście” i usuwamy z grupy „Użytkownicy”. 

 

Rysunek 7: Tworzenie konta dla gościa 

 

Rysunek 8: Dodawanie użytkownika do grupy Goście 
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Kontrola rodzicielska 

Kontrolę rodzicielską bez dodatkowych narzędzi możemy ustawić, póki co tylko w Windowsie 7. 

 

Rysunek 9: Kontrola rodzicielska 

Najprostszym sposobem jest wyszukanie odpowiedniej opcji w menu start. 

 

Rysunek 10: Wybieranie użytkownika 

Po otwarciu panelu, klikamy na konto użytkownika, którego chcemy ograniczyć. 
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Rysunek 11: Panel kontroli użytkownika 

Wybieramy radiobox „Włączona, egzekwuj bieżące ustawienia”. Panel pozwala nam na zmianę 

przeróżnych ustawień takich jak Limity czasu, programów, ograniczenia wiekowe. 

 

Rysunek 12: Limity czasowe 

Tutaj możemy ustawić, kiedy dany użytkownik będzie mógł używać komputera. Po upływie 

wyznaczonego czasu, zostanie automatycznie wylogowany. 
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Rysunek 13: Kontrola gier 

W tym miejscu możemy wybrać, czy dany użytkownik będzie mógł grać w gry i z jakimi 

ograniczeniami wiekowymi. 

 

Rysunek 14: Ograniczenia aplikacji 

Panel pozwala nam wyznaczyć programy, które będzie mógł uruchamiać dany użytkownik. 
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Zarządzanie użytkownikami i grupami 

 

Rysunek 15: Okno zarządzania użytkownikami 

Jest to dosyć rozbudowane narzędzie, służy do m. in. tworzenia, usuwania, konfigurowania kont 

użytkowników, a także przypisywania ich do grup oraz zarządzania nimi. 

 

Rysunek 16: Dodawanie użytkownika do grupy 
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Aby przypisać użytkownika do grupy, dwuklikamy daną grupę i na panelu naciskamy „Dodaj…”. Grupy 

służą do podzielenia użytkowników i przypisania im uprawnień systemowych, dostępu do folderów 

itp. 

 

Rysunek 17: Wyłączanie konta 

Aby wyłączyć konto, dwuklikamy na danego użytkownika i w właściwościach zaznaczamy checkboxa 

„Konto jest wyłączone”. 

Rysunek 18: Symbol wyłączonego konta  

Konto wyłączone nadal będzie istnieć w systemie, pliki użytkownika nie skasują się, ale nie będzie 

dało się na nie zalogować oraz nie będzie wyświetlane w liście użytkowników (np. przy logowaniu, czy 

w menu start). 
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Zmiana hasła 

Sposób #1 – alt + ctrl + del 

 

Rysunek 19: Zmiana hasła z alt + ctrl + del 

Najprostszym sposobem jest naciśnięcie Alt + Ctrl + Delete i wybranie opcji „Zmień hasło”. 

 

Rysunek 20: Panel zmiany hasła przez alt + ctrl + del 

W panelu wpisujemy stare i nowe hasło, a następnie naciskamy enter. 

  



Konta użytkowników Windows 7 i 10 | Igor Zawartka | 2019.10.13 
 

 str. 13 

Sposób #2 - ustawienia 

 

Rysunek 21: Otwieranie ustawień konta 

Nieco dłuższą metodą jest otwarcie ustawień konta przez menu start, następnie przejście do zakładki 

„Opcje logowania” i w nich zmiana hasła. Zaletą jest jednak to, że możemy ustawić nie tylko hasło, 

ale też między innymi PIN, blokadę obrazkową, czy Windows Hello. 

 

Rysunek 22: Opcje logowania w ustawieniach 

Hasło obrazkowe działa na zasadzie gestów i ma zastosowanie głównie na tabletach z Windows 10. 

Na przykład jako zdjęcie w tle ustawiamy mapę Nowego Jorku, a hasłem będzie przesunięcie z góry 

do dzielnicy Lower Manhattan i zrobienie zygzaczka. Jeśli nasz gest będzie za bardzo odbiegał od 

tego, ustawionego wcześniej, nie zostaniemy zalogowani. 
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Folder użytkownika 

Domyślnie prywatne pliki, pulpit, dane aplikacji, foldery tymczasowe, niektóre ustawienia, obrazy, czy 

pobrane danego użytkownika znajdują się na dysku systemowym w folderze „users” (w eksploratorze 

wyświetlanym jako „Użytkownicy”).  

 

Rysunek 23: Folder zawierający pliki wszystkich użytkowników 

Powitajka przy logowaniu 

Opcja ta może służyć do zostawienia jakiejś wiadomości innym użytkownikom, poprawienia humoru i 

nie tylko. Aby ustawić komunikat powitalny, otwieramy aplikację Zasady zabezpieczeń lokalnych 

(możemy to także zrobić wpisując w run „secpol.msc”), a następnie wchodzimy  

w Zasady lokalne > Opcje zabezpieczeń i szukamy tam opcji pokazanych na obrazku poniżej. 

 

Rysunek 24: Ustawienia komunikatu w Zasadach zabezpieczeń lokalnych 

Klikamy i ustawiamy wartości dla obu opcji, tylko wtedy funkcja będzie działać. Od teraz zawsze po 

zalogowaniu się, będzie wyświetlany podany komunikat. 
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Panel kont użytkowników netplwiz 

 

Rysunek 25: Okno aplikacji Konta użytkowników 

Jest to proste narzędzie do tworzenia kont użytkowników, wymuszania Alt + Ctrl + Del przy 

logowaniu, resetowania haseł itp. Aby je otworzyć, możemy po prostu wyszukać jego nazwę w menu 

start lub wpisać w run „netplwiz”. 

Pomijanie ekranu logowania 

Aby włączyć bezpośrednie logowanie, otwieramy panel Konta użytkowników i odznaczamy checkbox 

u góry. Od teraz po włączeniu komputera, od razu zostaniemy skierowani na pulpit pomijając konta 

użytkowników. W Windowsie 10 praktycznie całkowicie usuwa to potrzebę logowania się i sens kont 

użytkowników, natomiast w Windowsie 7, po wylogowaniu się z automatycznie uruchomionego 

profilu, nadal będziemy mogli zmienić użytkownika wybierając go z listy i wpisując jego hasło. 
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Ukrywanie nazwy ostatniego użytkownika 

Jeśli na komputerze, który konfigurujemy jest założonych wiele kont użytkowników, przeszukiwanie 

ogromnej listy za każdym razem, gdy chcemy się zalogować może być dosyć uciążliwe. Rozwiązaniem 

jest opcja „nie wyświetlaj ostatniego użytkownika” w Zasadach zabezpieczeń lokalnych. 

 

Rysunek 26: ustawienia ukrywania nazwy użytkownika z Zasadach zabezpieczeń lokalnych 

Tak, jak przy konfigurowaniu powitajki, wchodzimy w Zasady zabezpieczeń lokalnych (secpol.msc), 

następnie kierujemy się do zakładki Zasady lokalne > Opcje zabezpieczeń i tam szukamy opcji 

pokazanej na obrazku. Teraz wystarczy tylko zmienić ustawienie na „Włączony”. Opcja ta jest także 

dodatkowym zabezpieczeniem konta, gdyż osoba logująca się na komputer musi znać nie tylko hasło, 

ale też nazwę użytkownika, a to znacząco podnosi bezpieczeństwo. 

Ustawienia kontroli użytkownika 

 

Rysunek 27: Ustawienia kontroli użytkownika 

Aby podnieść bezpieczeństwo komputera, możemy także skonfigurować, przy wykonywaniu jakich 

czynności użytkownik będzie proszony o podanie hasła administratora. Domyślnie dla konta 

administratora jest tak tylko wtedy, gdy programy próbują zmienić ustawienia systemowe lub dostać 

się do chronionych lokacji. Możemy przesunąć suwak w górę, aby kontrolą użytkownika objęte były 

także ustawienia i każda instalacja nowych programów. Nieco w dół możemy usunąć przyciemnienie 

ekranu podczas kontroli, a przesuwając całkowicie w dół wyłączymy kontrolę użytkownika w ogóle. 


