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Jak nie dać  
się oszukać  
na zakupach 
online?
Przy zakupach w internecie możemy być oszukani na dwa 
sposoby: albo przez nieuczciwy sklep, albo przez naciąga-
cza, który pod sklep się podszywa. Jak rozpoznać, z którym 
z nich mamy do czynienia, i nie stracić nerwów i pieniędzy?

Michał Puczyński

P owszechnym, ale stosunkowo ła-
twym do rozpoznania szwindlem 
jest oferowanie podrabianego to-
waru. – Warto zaufać instynktowi. 
Jeśli cena wydaje się zbyt dobra, 

żeby była prawdziwa, najczęściej mamy do 
czynienia z podróbką. Można to sprawdzić, 
porównując taką okazję z ofertami innych 
sklepów. Podejrzanie dobra cena powin-
na nas skłonić do bliższego przyjrzenia się 

sprzedawcy. Sprawdźmy, czy sklep jest za-
rejestrowaną firmą z adresem fizycznym – 
mówi Marco Morelli, prezes zarządu sklepu 
motoryzacyjnego GoRabbit.pl.

Następnie warto zweryfikować reputa-
cję firmy. Morelli zauważa jednak, że po-
wszechne wśród sprzedających przez in-
ternet jest publikowanie pochlebnych opi-
nii na własny temat. Rzetelnym źródłem 
recenzji są media społecznościowe, spraw-
dzone agregaty typu opineo.pl, a także ze-
wnętrzne platformy sprzedaży, umożliwia-

jące komentowanie dopiero po potwier-
dzeniu transakcji, np. Allegro czy Ama-
zon, na których wiele sklepów prowadzi 
oficjalną sprzedaż.

Pilnuj swoich danych
Największe ryzyko zakupów online wiąże 
się z koniecznością podania szeregu danych 
osobowych. Podstawą ich bezpiecznego udo-
stępniania jest posiadanie przez sklep cer-
tyfikatu bezpieczeństwa. Strona WWW jest 
zabezpieczona, jeśli jej adres zaczyna się od 

„https”, a przy pasku adresowym widoczna 
jest kłódka. To jednak nie przesądza, że sklep 
wykorzysta dane wyłączenie w zakresie, do 
którego jest upoważniony.

Teoretycznie sprzedawcy powinno wy-
starczyć imię i nazwisko klienta oraz adres 
do wysyłki. Niekiedy potrzebny jest także nu-
mer karty i jej termin ważności, jednak płat-
ność często można zrealizować za pośred-
nictwem banku lub platformy zewnętrzne-
go operatora, np. PayU albo PayPal. Żaden 
uczciwy sprzedawca nie prosi użytkownika 

Handel tradycyjny wiosną praktycznie niemal ustał i prze-
niósł się do świata wirtualnego, a część ludzi postanowiła 
nie wychodzić z domu, aż nie będą mieli pewności, że 
faktycznie są bezpieczni. Bezpieczeństwo to także kwestia 
związana z płatnościami dokonywanymi za pośrednictwem 
komputera, tabletu lub smartfona. Ostatnie lata intensyw-
nych kampanii informacyjnych prowadzonych przede wszyst-
kim przez banki uczuliły nas na phishing, podejrzane formu-
larze i linki, ale niestety część kupujących w internecie nadal 
pada ofi arą przestępców.

E-ZAKUPY OD KUCHNI
Płatności internetowe to dla wielu z nas chleb powszedni. 
Handel coraz bardziej przenosi się do internetu, co jest 
szczególnie ważne teraz, gdy ludzie ograniczają kontak-
ty międzyludzkie. Widać też rosnącą świadomość stron 
transakcji, czyli kupujących i właścicieli e-sklepów, wzglę-
dem bezpieczeństwa przy płatnościach.

Proces, w trakcie którego konsument zamawia to-
wary lub usługi w sklepach internetowych, obejmuje 
kilka etapów: wybór sklepu, towaru, płatność i dostawę. 
Sposób dostawy jest zazwyczaj elastyczny, ponieważ 
możemy zamówić kuriera do domu albo odebrać zakupy 
w paczkomacie lub punkcie handlowym. Podobnie spra-
wa wygląda w przypadku płatności za zamówienie – ona 
również może odbyć się w sieci podczas procesu zakupo-
wego albo np. za pobraniem.

Główne metody płatności w internecie to karty płat-
nicze (debetowe oraz kredytowe), e-wallets, m.in. Go-
ogle Pay i Apple Pay, e-transfery (pay-by-link) oraz BLIK. 
Aby zapłacić kartą, wystarczy podać trzy – lub czterocy-
frowy numer CVV oraz uwierzytelnić transakcję przy uży-
ciu 3-D Secure dla swojego bezpieczeństwa. Polski rynek 
podbija także BLIK. Ta szybka płatność sześciocyfrowym 
kodem ważnym przez 120 sekund stała się niezwykle po-
pularnym rozwiązaniem pośród millenialsów oraz poko-
lenia Z, dla których wygoda jest kwestią fundamentalną. 
Intuicyjność tego rozwiązania spowodowała, że wyszło 
ono poza świat wirtualny i „zapłacić BLIK-iem” można już 
także w sieciach handlowych, niektórych kioskach, apte-
kach itp. Kolejną popularną formą e-płatności jest wyge-
nerowanie przez e-sklep linku do płatności. Konsument 
otrzymuje wtedy unikalny i jednorazowy link odsyłający 

do strony, na której dokona płatności. Tam podane są 
następujące informacje: numer i wartość zamówienia, 
dane stron transakcji, dostępne metody płatności.

Nieodłącznym elementem płatności w e-handlu jest 
uwierzytelnienie transakcji. W handlu tradycyjnym, pła-
cąc kartą, dokonujemy uwierzytelnienia za pomocą czte-
rocyfrowego PIN-u. Niektóre karty wymagają podpisu 
właściciela karty na potwierdzeniu transakcji dla przed-
siębiorcy, ale to rozwiązanie występuje coraz rzadziej. 
W handlu internetowym natomiast bezpośredni kontakt 
ze sprzedającym nie istnieje – uwierzytelnienia dokonuje 
się np. za pomocą jednorazowego kodu otrzymywanego 
SMS-em od banku albo weryfi kując transakcję w aplikacji 
mobilnej banku.

CO SIĘ KRYJE ZA LINKIEM
W handlu elektronicznym rozwiązania umożliwiające 
dokonania zapłaty poprzez linki kierujące do płatności 
powstały z myślą o bezpieczeństwie i komforcie tak ku-
pujących, jak i sprzedających. Mają one na celu przyspie-
szenie transakcji, ponieważ sprzedawca czy usługodaw-
ca w systemie sprzedaży widzą w czasie rzeczywistym 
wszystkie zmiany statusu każdej płatności. Generatory 
linków tworzą przypadkowe, indywidualne i niepowta-
rzalne ciągi cyfr i liter, które odsyłają kupującego do tzw. 
formatki płatniczej, na której sfi nalizuje transakcję wy-
braną przez siebie metodą płatności. Jest to rozwiązanie 
często spotykane w segmencie e-sklepów, części usług, 
np. turystyce, kulturze i multimediach, a także w sekto-
rze HoReCa z naciskiem na pierwszy człon tej nazwy, czyli 
hotele.

Konsument dokonujący płatności może sprawdzić, 
czy faktycznie przy formularzu umożliwiającym płatność 
kartami widnieją znaczki American Express SafeKey, 
MasterCard SecureCode i Verified by VISA. Obecny na 
takich stronach powinien być również logotyp Payment 
Card Industry Data Security Standard potwierdzający wy-
soki poziom bezpieczeństwa, spójny z międzynarodowymi 
normami.

Zasada działania jest bardzo prosta: dane klienta 
podane w trakcie zakupów importowane są do syste-
mu, który generuje niepowtarzalny link. Następnie ten 
link trafi a na wskazany przez klienta adres email. Linki 

są ważne domyślnie przez 7 dni, ale przedsiębiorca ma 
możliwość dokonania modyfi kacji okresu ważności. Ku-
pujący zaś najczęściej płacą od ręki, ponieważ zależy im 
na jak najszybszej fi nalizacji transakcji i wysyłce towaru 
bądź dostarczeniu usługi, np. rezerwacji pokoju w hote-
lu. Niektóre generatory oferują również kod QR tożsamy 
z linkiem, który odsyła do strony, na której kupujący wy-
biera metodę płatności i dokonuje zapłaty. Cały proces 
jest szybki, trwa zaledwie kilka minut, po których strona 
sprzedająca wie, że może przejść do następnego etapu, 
czyli wysyłki zamówienia.

BEZGOTÓWKOWO, CZYLI BEZPIECZNIE
W nowej rzeczywistości generatory linków stały się do-
skonałym rozwiązaniem, bo umożliwiają eliminację go-
tówki. Na takiej bezpiecznej transakcji zyskują zarówno 
konsumenci, jak i sprzedający. Kupujący w bezpiecznym 
otoczeniu dokonuje płatności, natomiast sprzedawca 
towaru czy dostawca usługi, oprócz pozyskania nowego 
klienta albo podtrzymania lojalności obecnego, minima-
lizuje ryzyko reklamacji wynikających z podania nieprawi-
dłowego numeru konta czy z tytułu zasadności pobrania 
płatności.

Również fi rmy sprzedające swoje produkty z dostawą 
do domu, używając zamówienia przez telefon, otrzymują 
należności szybciej niż przelewem tradycyjnym lub za po-
braniem, dzięki czemu wcześniej dostarczają zamówienia 
swoim klientom. Ponadto generatory umożliwiają wyge-
nerowanie linku do płatności tuż po przyjęciu zamówie-
nia, a sprzedający nie musi posiadać odpowiedniej strony 
internetowej ze zintegrowanymi płatnościami online. To 
operator płatności przekazuje mu login i hasło do platfor-
my, za pośrednictwem której generuje bezpieczny link. 
Oczekiwanie na przelew i ewentualne związane z tym 
pomyłki odeszły do lamusa.

Jest też dodatkowa korzyść, której nie sposób przece-
nić, niezwykle istotna dla przedsiębiorców. Współpracując 
z operatorem wyspecjalizowanym w płatnościach bezgo-
tówkowych, zyskują oni wiarygodnego i zaufanego part-
nera w sferze usług fi nansowych. Takie fi rmy oferują im 
bezpieczne i sprawdzone rozwiązania oparte o protokoły 
3-D Secure czy SSL. Zarówno oni, jak i ich klienci mogą 
cieszyć się bezpieczeństwem rozwiązań bezgotówkowych.

JAK BEZPIECZNIE
PŁACIĆ W INTERNECIE

Popularność płatności internetowych rośnie od lat, co szczególnie dało się odczuć w pierwszych tygodniach lockdownu 
– w marcu i kwietniu tego roku. Niestety to jednocześnie wzrost ryzyka potencjalnych oszustw internetowych.

Grzegorz Kucaba 
– EKSPERT PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH, 

DYREKTOR SPRZEDAŻY 
DS. ECOMMERCE 

W FIRST DATA POLSKA SA, 
FIRMIE Z BLISKO 30-LETNIM 

DOŚWIADCZENIEM 
W PROCESACH PŁATNOŚCI.
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ODPOWIADAMY  
NA WASZE PYTANIA

Przedsiębiorcy i pracownicy ślą 
pytania, głównie dotyczące 
niejasności „tarczy antykryzy-

sowej”, eksperci prawni z 16 wiel-
kich i mniejszych kancelarii odpo-
wiadają, a „Wyborcza” publikuje. 

Niektóre Wasze pytania tyl-
ko na pozór są proste, za każdym 
kryje się wiele dramatów i nieła-
twych decyzji. Prowadzenie biz-
nesu w tych czasach jest niezwy-
kle trudne. W podobnie trudnych 
sytuacjach są często pracownicy 
i chcą wiedzieć, jakie przysługu-
ją im prawa.

Na pytania naszych czytelni-
ków czekają specjaliści z kance-
larii prawnych: Clifford Chance, 
 Dentons, DZP, FGGK, Gide Loy-
rette Nouel, Greenberg Traurig, 
Jagodziński Skrzypek, Jarzyński 
i Wspólnicy, Lubasz i Wspólnicy, 
Noerr, Pietrzak Sidor & Wspólni-
cy, kancelarii PwC Legal i firmy 
doradczej PwC, Rymarz Zdort, 
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, 
Wardyński i Wspólnicy, WKB 
Wierciński Kwieciński Baehr.

Mąż został zwolniony z pracy 
z powodu złej sytuacji firmy 
spowodowanej przez korona-
wirusa. Jest na miesięcznym 
wypowiedzeniu. Czy należy mu 
się odprawa?

Edyta Gosk-Grodzka

Kancelaria FGGK Freliszka Gosk-Grodzka  
Karwowski Adwokaci Radcowie Prawni

Konieczność zapłaty pracowniko-
wi ewentualnej odprawy regulu-
je Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. 
o szczególnych zasadach rozwiązy-
wania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1969, z późn. zm.) (dalej jako
„Ustawa”).

Zgodnie z przepisami tej Ustawy 
w wypadku pracodawcy zatrudniają-
cego powyżej 20 pracowników roz-
wiązywanie umów z pracownika-
mi powoduje konieczność zapłaty 
odprawy w wysokości zależnej od 
okresu zatrudnienia pracownika, 
przy zwolnieniach zarówno grupo-
wych, jak i indywidualnych.

Ustawa ta dotyczy jedynie osób 
zatrudnionych na umowę o pracę. 
Nie dotyczy natomiast umów-zleceń, 
umów o dzieło czy umów o współ-
pracę.

Ustawa ma zastosowanie do roz-
wiązywania stosunków pracy z pra-
cownikami z przyczyn niedotyczą-
cych pracowników w drodze wypo-
wiedzenia dokonanego przez praco-
dawcę, a także na mocy porozumie-
nia stron i dotyczy głównie zwol-
nień grupowych. Jednak na mocy 
§ 10 Ustawy stosuje się ją również
w przypadku zwolnień indywidu-
alnych – gdy pracodawca zatrudnia 
co najmniej 20 pracowników i roz-
wiązuje stosunek pracy z przyczyn
niedotyczących pracownika. Czyli
rozwiązanie stosunku pracy z pra-
cownikiem może nastąpić poprzez
wypowiedzenie stosunku pracy lub 
jego rozwiązanie na mocy porozu-
mienia stron, w każdym przypadku 
jednak przyczyna zwolnienia indy-
widualnego nie może dotyczyć pra-
cownika, lecz wyłącznie ma doty-
czyć pracodawcy.

W takiej sytuacji na podstawie  
§ 8 Ustawy pracownikowi w związ-
ku z rozwiązaniem stosunku pra-
cy przysługuje odprawa pieniężna
w wysokości:
• jednomiesięcznego wynagrodze-
nia, jeżeli pracownik był zatrudnio-
ny u danego pracodawcy krócej niż 
2 lata;
• dwumiesięcznego wynagrodze-
nia, jeżeli pracownik był zatrud-
niony u danego pracodawcy od
2 do 8 lat;
• trzymiesięcznego wynagrodzenia, 
jeżeli pracownik był zatrudniony
u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Przy ustalaniu okresu zatrudnie-
nia pracownikowi wlicza się również 
okres zatrudnienia u poprzedniego 
pracodawcy, jeżeli zmiana pracodaw-
cy nastąpiła na zasadach przejścia 
zakładu pracy lub jego części na in-
nego pracodawcę, a także w innych 
przypadkach, gdy nowy pracodaw-
ca jest następcą prawnym w stosun-
kach pracy nawiązanych przez pra-
codawcę poprzednio zatrudniające-
go tego pracownika.

Odprawę pieniężną ustala się we-
dług zasad obowiązujących przy ob-
liczaniu ekwiwalentu pieniężnego 
za urlop wypoczynkowy, a wyso-
kość odprawy pieniężnej nie może 
przekraczać kwoty 15-krotnego mi-
nimalnego wynagrodzenia za pra-
cę obowiązującego w dniu rozwią-
zania stosunku pracy.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r.  
o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U. z 2020 r., poz. 374) (tzw. tarcza 
4.0) w § 15gd obniżyła jednak mak-
symalną wysokość ustawowych od-
praw w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo sta-
nu epidemii, ogłoszonego z powodu
COVID-19, w przypadku wystąpienia 
u pracodawcy spadku obrotów gospo-
darczych lub istotnego wzrostu obcią-
żenia funduszu wynagrodzeń. Wy-
sokość odprawy w takiej sytuacji nie 
może przekroczyć 10-krotności mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę.

Reasumując, aby ustalić, czy mę-
żowi czytelniczki należy się odpra-
wa z tytułu rozwiązania z nim sto-
sunku pracy, konieczne jest naj-
pierw ustalenie, czy jego pracodaw-
ca w momencie rozwiązania stosun-
ku pracy zatrudniał co najmniej 20 
pracowników. Jeśli odpowiedź na 
to pytanie jest twierdząca oraz jeśli 
rozwiązanie stosunku pracy z mę-
żem naszej czytelniczki nastąpiło 
z przyczyny dotyczącej wyłącznie 
pracodawcy, odprawa się należy. 
Wysokość jej zależna jest od okresu 
zatrudnienia pracownika u danego 
pracodawcy i wynosi odpowiednio 
jednomiesięczne, dwumiesięczne 
lub trzymiesięczne wynagrodzenie, 
z zastrzeżeniem jednak, że jej wyso-
kość może zostać obniżona w trak-
cie trwania COVID-19 u pracodaw-
cy bezpośrednio dotkniętego nega-
tywnymi skutkami gospodarczymi 
spowodowanymi COVID-19. l

� Jak uniknąć 
problemów 
z zakupami 
online? 
Wystarczy 
stosować się 
do kilku 
prostych 
wskazówek 

FOT. SHUTTERSTOCK

„Wyborcza” pomaga przedsiębiorcom

Czy należy się 
odprawa? 

• Macie pytania? Piszcie do nas: listy@wyborcza.pl

o dane logowania. Nigdy nie należy też wysy-
łać e-mailem danych karty kredytowej, gdyż 
taka wiadomość może zostać przechwycona 
przez cyberprzestępców.

– Gdy przestępcy zdobędą dane logowa-
nia do jednego konta, natychmiast wypróbo-
wują je na innych, należących do tego same-
go użytkownika. Dlatego nie należy używać 
tego samego hasła w kilku serwisach. Jeśli 
mamy problem z zapamiętaniem wszystkich 
dostępów, możemy skorzystać z programu, 
który sam podpowiada skomplikowane ha-
sła i je zapamiętuje – radzi Łukasz Formas, 
kierownik zespołu inżynierów w firmie So-
phos, specjalizującej się w tworzeniu cyfro-
wych zabezpieczeń.

Zdaniem eksperta warto zastanowić się 
nad skorzystaniem z kart prepaid przezna-
czonych tylko do zakupów w sieci. W najgor-
szym wypadku utracona zostanie kwota za-
silenia karty, a nie wszystkie środki z konta.

Diabeł  
tkwi w szczegółach
Przestępcy często podszywają się pod e-skle-
py, tworząc fałszywe strony popularnych 
platform. Powszechne jest także wysyłanie 
podrobionych e-maili (np. fałszywych po-
wiadomień ze sklepu) z zawirusowanymi 
załącznikami, linkami do niebezpiecznych 
stron lub prośbą o uzupełnienie informa-
cji. Oszuści podszywają się nawet pod fir-
my kurierskie, strasząc zawieszeniem do-
stawy lub opóźnieniami. Zachęcają do klik-
nięcia w link i śledzenia paczki lub pobra-
nia załącznika. Ich celem jest wyłudzenie 
danych osobowych, uzyskanie dostępu do 
konta bankowego lub zablokowanie kom-
putera pod żądaniem okupu.

Fałszywki można rozpoznać, przygląda-
jąc się adresom e-mail lub stron interneto-
wych. Choć wyglądają podobnie, różnią się 
szczegółami. Mają inne rozszerzenia, a po-
jedyncze litery mogą zostać zastąpione cy-
frami. Charakterystyczne są także literówki 
i inne błędy w treści.

– Nie należy klikać niczego „na wszelki wy-
padek”, zwłaszcza w wiadomościach, o które 
nie prosiliśmy. Również w SMS-ach czy wia-
domościach z komunikatorów, nawet jeśli 
pochodzą od znajomych. Czujność powin-
ny wzbudzić prośby o podanie danych logo-
wania czy zmiany hasła, a także podwójne 
rozszerzenia załączników, np. „faktura.exe.
pdf” – mówi Formas.

Przezorny mniej zagrożony
Według ekspertów nie ma stuprocento-
wo pewnego sposobu zabezpieczenia się 
przed oszustwem, ponieważ nie jest to 
kwestia wyłącznie techniczna. Przestęp-
cy wykorzystują mechanizmy psycholo-
giczne, a oszustwo nierzadko odbywa się 
bez udziału złośliwej technologii. Ryzyko 
można jednak ograniczyć, stosując kilka 
dobrych praktyk.
• Korzystaj z aktualnych wersji przegląda-
rek internetowych i systemu operacyjnego;
• Zainstaluj program antywirusowy;
• Rozważ korzystanie z VPN – rozwiązania
umożliwiającego nawiązywanie szyfrowa-
nych połączeń przez internet;
• Regularnie wykonuj kopie zapasowe istot-
nych plików. Nawet, jeśli haker zablokuje
twój komputer pod żądaniem okupu, wciąż 
będziesz mieć do nich dostęp;
• Zadbaj o aktualizację oprogramowania i in-
stalację antywirusa na telefonie. To także po-
tencjalny punkt dostępu dla oszusta;
• Rozważ instalację oficjalnych aplikacji du-
żych sklepów, z których korzystasz. Zakupy 
za ich pomocą zapobiegają przekierowaniu 
na stronę oszusta;
• Jeżeli chcesz sprawdzić status przesyłki, nie
klikaj w link do śledzenia z e-maila. Wejdź
bezpośrednio na stronę firmy kurierskiej;
• Jeśli masz wątpliwości, czy dana wiado-
mość została wysłana przez sklep lub bank
– sprawdź to. Zadzwoń do nich – lepiej spę-
dzić 5 min., rozmawiając przez telefon, niż
stracić oszczędności;
• Jeśli padniesz ofiarą oszustwa, zachowaj
spokój. Zgłoś sprawę w swoim banku i zmień 
hasło do wszystkich kont, które z niego ko-
rzystają. l
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