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Bankowość elektroniczna i zakupy w Internecie budzą uzasadnione obawy. Z jednej strony sprawy 
związane z pieniędzmi są delikatne i wiele osob podchodzi do nich z ostrożnością, z drugiej – 
strony komputer i Internet mogą nie być dla Państwa obszarami, w których czują się Państwo 
pewnie i swobodnie. Dodatkowo w mediach czy filmach często przedstawiany jest wizerunek 
hackera jako osoby, która za pomocą kilku naciśnięć klawiatury potrafi włamać się do kwatery 
głównej CIA. Nietrudno sobie wyobrazić, ze ktoś taki mógłby bez problemu wykraść pieniądze 
z naszego konta.

Nie można udawać, że kradzieże pieniędzy za pomocą Internetu nie istnieją. Zdarzają się tak 
samo, jak wszystkie inne rodzaje przestępstw. Trzeba być świadomym zagrożeń. Jednak musimy 
patrzeć na nie realnie, zamiast je wyolbrzymiać.

Po pierwsze – Jeśli ktoś posiada umiejętności pozwalające mu włamać się w dowolne miejsce 
nie wstając od komputera to nie będzie się zasadzał na nas – zwykłych zjadaczy chleba. Podobnie 
jak istnieją złodzieje potrafiący otworzyć każdy zamek, którzy nie szukają łupu w naszych 
mieszkaniach.

Po drugie – filmowy obraz hackera nie ma nic wspólnego z prawdą. Prawdziwy obraz ich pracy 
jest na tyle mało widowiskowy, że został zastąpiony przez losowe naciskanie w klawisze, przez 
co ich umiejętności przypominają nam magię.

Po trzecie – liczba osób potrafiących ukraść nam przez Internet pieniądze z konta jest zdecy-
dowanie mniejsza niż tych, którzy potrafią wyrwać na ulicy torebkę czy wybić szybę i włamać 
się do mieszkania, więc statystycznie o wiele bardziej zagrożeni jesteśmy poza Internetem.

Do spraw bezpieczeństwa wrócimy jeszcze w dalszej części podręcznika. Natomiast na kolejnych 
stronach zaprezentowane zostaną możliwości oferowane dzisiaj przez bankowość elektroniczną 
i zakupy prowadzone drogą internetową. Jeśli zechcą Państwo z nich skorzystać ten podręcznik 
będzie dla Państwa pomocą.

Konto banKowe

Obecne dostęp do konta bankowego przez Internet jest standardem. Jeśli przenoszą Państwo 
konto do nowego banku, zostaną Państwo poinformowani o zasadach i sposobach obsługi konta 
przez Internet. W sytuacji, gdy posiadają Państwo od lat konto w tym samym banku, to zapewne 
byli Państwo wielokrotnie namawiani do obsługi konta internetowo. Jeśli udawało się Państwu 
odmawiać do dziś, to konieczne będzie uruchomienie tej usługi.

Do swojego konta uzyskujemy dostęp poprzez stronę internetową naszego banku.
UWAGA Ze względów bezpieczeństwa proszę zwrócić uwagę, czy po lewej stronie adresu jest 

kłódeczka KONIECZNIE z nazwą instytucji.
Do niedawna sam symbol kłódki był uważany za wystarczające zabezpieczenie. Z biegiem czasu 

okazało się, że duża ilość wydanych certyfikatów umożliwia ich użycie przez oszustów. Z tego 
powodu dotychczasowe zabezpieczenia w postaci początku adresu strony zaczynającego się od 
https i kłódki nie dają nam dziś pełnej gwarancji bezpieczeństwa.

W załączonym przykładzie po prawej stronie kłódki widać nazwę instytucji, w tym przypadku 
banku. Obecnie taki wygląd adresu strony uważany jest za bezpieczny.  
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Kolejnym krokiem jest przejście procesu logowania do swojego konta.

W pierwszym polu musimy podać swój login lub ustalony przez bank numer klienta.       

W następnym ekranie proszeni jesteśmy o podanie hasła. Hasło tworzymy sobie sami podczas 
procesu uruchamiania obsługi konta przez Internet. Hasło z zasady powinno być znane tylko 
nam. Jednocześnie jedna z metod zabezpieczenia konta jest zmiana hasła w regularnych odstępach 
czasu. Hasła takiego nie da się zapamiętać w komputerze, więc poprzez wpisywanie go kilka 
razy w miesiącu możemy je spokojnie zapisać tradycyjnie w pamięci.

Podczas wpisywania hasła widzimy kolejna 
różnice powodowaną wymogami bezpieczeń-
stwa. W wielu bankach hasła nie podajemy 
w całości.  

W przykładzie powyżej widzimy, że powinniśmy 
wpisać jedynie 1, 4, 5, 8, 9, 10 literę hasła. 
Pozostałe pola nie są aktywne i nie pozwalają 
na wpisywanie.

Dodatkowo na ekranach logowania zarówno przy loginie jak i haśle widzimy symbol klawiatury. 
Po jej naciśnięciu LPM (lewym przyciskiem myszy) wyświetla nam się tak zwana klawiatura 
ekranowa, która umożliwia wpisywanie za pomocą myszki.         

Niektóre banki mogą wymagać dodatkowej 
autoryzacji podczas logowania za pomocą 
kodu wysyłanego SMS-em.

UWAGA Wiele oszustw związanych jest wyłudzeniem informacji na temat naszego konta. 
Hasło, za pomocą którego logujemy się w Internecie, jest tylko do naszej wiadomości. Nie po-
dajemy go nikomu, nawet jeśli ktoś podaje się za pracownika banku lub przedstawiciela organów 
państwowych. W przypadku stron internetowych zwracajmy uwagę na kłódkę i początek adresu 
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zaczynający się od https. Część oszustw internetowych związanych z bankowością internetową 
polegała na podszywaniu się pod strony internetowe banków. Wygląd takiej strony może być 
identyczny, jak wygląd strony naszego banku. Pamiętajmy jednak, że adres internetowy jest 
niepowtarzalny, a w przypadku banku kłódka musi mieć obok nazwę instytucji.

Możliwości bankowego konta internetowego
Niestety konstrukcja strony internetowej banku, a nawet możliwości oferowane przez konta 
internetowe różnią się w zależności od banku, w którym mamy konto. Z tego powodu dokładne 
omówienie wszystkich dostępnych funkcji nie jest możliwe w ramach takiego podręcznika. 
Opiszemy więc podstawowe możliwości oferowane przez działające obecnie bankowe konta 
internetowe.

Podstawowa funkcja naszego konta jest wykonywanie przelewów. Obsługując samemu konto 
unikamy udawania się do oddziału banku lub urzędu pocztowego w celu wykonywania operacji 
na koncie.  

Na ekranie przelewu uzupełniamy rubryki tak jak kiedyś w formie tradycyjnej. Po naciśnięciu 
przycisku „DALEJ” przechodzimy do ekranu, gdzie sprawdzamy i autoryzujemy przelew.
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Najbardziej rozpowszechniona dziś forma autoryzacji (potwierdzenia) przelewu jest wysłanie 
przez bank SMS-a z krótkim kodem, który musimy wpisać w pole autoryzacji. Wcześniej stosowana 
metoda, która wciąż jest dostępna w polskich bankach to tak zwane kody jednorazowe. Z naszego 
banku otrzymujemy kartę z ponumerowanymi polami. Podczas transakcji proszeni jesteśmy o po-
danie kodu umieszczonego pod konkretnym numerem. Kody pod numerami zasłonięte są zdrapką 
lub folią. Najnowsze metody autoryzacji związane są z nowszymi modelami telefonów z ekranem 
dotykowym. Aplikacja związana z naszym bankiem, którą musimy zainstalować na telefonie, pozwala 
nam na potwierdzenie transakcji. W przypadku najnowszych modeli autoryzacja możliwa jest za 
pomocą odcisku palca. Po zatwierdzeniu przelewu pieniądze są zdejmowane z naszego konta.

Przy tej okazji warto zaznaczyć, że przelewy w polskich bankach są wykonywane w określonych 
godzinach w ciągu doby. Należy pamiętać o tym, że pomimo autoryzacji i pobrania pieniędzy 
z naszego konta, to pieniądze na koncie odbiorcy nie pojawiają się od razu. Jeśli w jakiejś awaryjnej 
sytuacji pieniądze u odbiorcy potrzebne są jak najszybciej, to istnieje możliwość wykonania 
przelewu ekspresowego. Jednak taki przelew jest dodatkowo płatny.    

Omówione wyżej opóźnienia mogą powodować problemy w sytuacjach, gdy czas gra kluczową 
rolę. Jeśli chcemy kupić bilet na seans filmowy tego samego dnia, autobus dalekobieżny odjeżdżający 
za 15 minut lub mieć pewność, że zamówiony przez Internet towar zostanie do nas wysłany tego 
samego dnia, korzystamy z usług tak zwanych operatorów płatności internetowych. Firmy te 
omówimy dokładniej przy zakupach internetowych. Ich podstawową zaletą w interesujących nas 
przypadkach jest poinformowanie sprzedającego o naszej płatności w przeciągu kilkunastu sekund.

Na swoim koncie mamy również możliwość ustawiania przelewów zdefiniowanych i cyklicznych. 
Możemy również ustawić przelew jednorazowy z datą 
przyszłą.

Przelew zdefiniowany pozwala nam uniknąć mozolnego 
wpisywania wszystkich rubryczek za każdym razem, 
gdy robimy przelew. Jeśli spodziewamy się, ze na jakiś 
rachunek będziemy w przyszłości robić kolejne przelewy, 
możemy zapisać go w przelewach zdefiniowanych. W takim 
przypadku w razie kolejnego przelewu będziemy musieli 
wpisać jedynie kwotę i zatwierdzić przelew.

Przelew cykliczny stosujemy w przypadkach regularnego 
przelewania tej samej kwoty na ten sam rachunek. 

Przydaje się w przypadku opłaty czynszu czy stałego abonamentu za telefon. W ustawieniach 
tego przelewu określamy czas trwania i częstotliwość przelewu.

Pozostałe funkcje konta
Z punktu widzenia banku samodzielna obsługa konta przez klienta jest bardzo wygodna. Dzięki 
temu część dotychczasowej pracy nie musi być wykonywana przez pracowników. Większość 
banków umożliwia nam za pomocą konta założyć lokatę czy wziąć kredyt. W przypadku pożyczki 
pieniądze pojawiają się na naszym koncie od razu.
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Zakupy i płatności w internecie

Dostęp do karty płatniczej i konta bankowego przez Internet pozwala nam łatwo i szybko płacić 
za usługi i towary w sieci. Handel wysyłkowy szybko rozwinął się dzięki upowszechnieniu dostępu 
do sieci. Sprzedawcom i producentom pozwala on ograniczyć koszty związane z obsługą klienta 
i wynajmem powierzchni sklepowej, a dzięki dużej konkurencji i łatwości porównania wszystkich 
dostępnych cen rynek jest przychylny klientowi.
Dzięki wyszukiwaniu w Internecie możemy 
sprawnie znaleźć poszukiwany towar. W większości 
przypadków wystarczy wpisać nazwę produktu 
w wyszukiwarce Google.

Zabawka dla dzieci „Miś Horacy” po wpisaniu jego 
nazwy w wyszukiwarkę daje nam momentalnie 
dostęp do oferty sklepów, recenzji użytkowników 
(w tym przypadku nawet w formie filmu), a także 
porównywarki cenowej. Na zachętę wystarczy 
powiedzieć, że cena tej zabawki w sklepach 
w galerii handlowej jest ponad dwa razy wyższa 
od najniższej ceny w Internecie.

Zakupy w Internecie poniżej ceny sklepowej mogą 
dotyczyć również towarów spożywczych. Dla 
przykładu kawa Davidoff stojąca na półkach 
sklepowych z ceną ok. 40 złotych jest do znalezienia 
poniżej połowy tej ceny.  

Musimy oczywiście pamiętać o dodat-
kowych opłatach związanych z dostawą. 
Z tego powodu bardziej opłacalne jest 
kupowanie takich produktów w większej 
ilości, gdyż płacimy tę samą cenę za 
dostarczenie zarówno jednej, jak i większej 
ilości produktu. Dodatkowo często powyżej 
określonej kwoty transport jest bezpłatny.

Część firm posiada w dużych miastach 
punkty odbioru przesyłek. W Warszawie 
jest takich punktów sporo. W takim 
wypadku zamówienie odbieramy bez 
dodatkowych opłat.
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Strona konkretnego sklepu pozwala 
nam szybko dodać wybrany produkt 
„do koszyka” i przejść do płatności. 
Część sklepów umożliwia dokony-
wanie zakupów bez konieczności 
zakładania konta w danym sklepie, 
jednak nawet jeśli tego nie robimy 
musimy podać praktycznie te same 
informacje. Minimum jakie musimy 
mieć przy procesie rejestracji konta 
w sklepie internetowym to posiada-
nie adresu poczty elektronicznej.

W zależności od sposobów płatności wybranych przez sklep mamy do wyboru kilka możliwości 
zapłaty za towar.

Szybki przelew – pozwala nam na wybranie naszego banku z listy. Formularz przelewu jest 
automatycznie wypełniony, a nam pozostaje potwierdzenie transakcji.
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Przelew za pomocą pośrednika płatności – część sklepów handlujących w Internecie korzysta 
z usług pośredników nazywanych fachowo operatorami płatności internetowych. Z naszej strony 
wykonanie przelewu wygląda podobnie z tą różnicą, że jego adresatem jest pośrednik, a nie 
sklep. Bardziej praktyczną zmianą jest pojawienie się informacji u sprzedającego o naszej wpłacie 
od razu, co pozwala ominąć sztywne godziny przelewów w bankach. Jest to istotne, o ile zależy 
nam na szybkiej dostawie kupionego przedmiotu lub szybkim otrzymaniu usługi. Im szybciej 
sprzedający otrzyma informacje o naszej wpłacie, tym szybciej zacznie wysyłkę.

Jedne z popularniejszych firm pośredniczących w płatnościach:     

Płatność kartą płatniczą – przenosi nas do ekranu autoryzacji karty płatniczej.  
Musimy tam podać:

• numer karty
• datę jej wygaśnięcia
• swoje dane do rozliczenia   – kod bezpie-

czeństwa lub inaczej cvc/cvv. Jest on doda-
ny na oddzielnym polu na odwrocie karty 
i składa się najczęściej z 3 cyfr.

CHARGEBACK – płatność kartą Visa lub MasterCard wiąże się z dodatkową możliwością 
zabezpieczenia transakcji, o której niestety wciąż wiele osób nie wie.

Usługa ta nazywa się Chargeback i w razie oszustwa lub niezrealizowania zamówienia pozwala 
nam odzyskać pieniądze w ciągu góra kilku tygodni niezależnie od drogi sądowej. Możliwość 
ta wywodzi się z czasów, gdy łatwość płatności kartą była dużą pokusą dla oszustów, a częste 
używanie kart w podróżach zagranicznych utrudniało dochodzenie swoich spraw.

Możliwość ta nie jest szeroko reklamowana, gdyż w takiej sytuacji bank bierze na siebie obowiązek 
zwrotu naszych środków i późniejszego dochodzenia pieniędzy od adresata płatności. Dochodziło 
w naszym kraju do sytuacji, gdy osoby decydujące się (najczęściej przypadkowo) na płatność kartą 
już w ciągu kilku tygodni odzyskiwały wpłaty o wartości kilkadziesięciu tysięcy złotych za wycieczki 
zagraniczne zakupione w biurach podróży, które zbankrutowały, podczas gdy osoby płacące 
tradycyjnym przelewem traciły pieniądze lub po kilku latach odzyskiwały zaledwie część środków.

W celu skorzystania z tej możliwości musimy udać się do banku i wyraźnie powiedzieć, że 
chcemy reklamować płatność kartą w systemie chargeback lub – jak jest ta usługa tłumaczona 
czasem na nasz język – obciążenia zwrotnego. Proszę jednocześnie proszę nie zrażać się, gdy 



Bankowość, strona 10

pracownik banku będzie udawał, że nie wie o co chodzi, gdyż polskie banki przyzwyczaiły się 
do korzystania na niewiedzy swoich klientów.

porównywarki cen

Posługiwanie się wyszukiwaniem za pomocą Google wyręcza nas również z czasochłonnego, 
samodzielnego porównywania cen. Wracając do poszukiwań Misia Horacego zobaczymy, że 
jeden z wyników przenosi nas do strony https://www.ceneo.pl/. Jest to strona porównująca 
oferty sprzedawców. 
Sklepy pojawiające się 
na stronach typu CENEO 
muszą zapłacić za włą-
czenie ich do tej usługi. 
Konkurencja zmusza 
sprzedających do obec-
ności w takich miejscach, 
ale nie mamy stuprocen-
towej pewności, że znaj-
dziemy tam wszystkie 
dostępne oferty.     

Po wejściu na stronę możemy zobaczyć oferty sklepów i wybrać najkorzystniejszą. Proszę 
pamiętać, że strona CENEO jest jedynie stroną informującą nas o ofercie sklepów. Procedurę 
zakupu kontynuujemy w konkretnym sklepie po wejściu w przycisk

System ocen sprzedającego
Przy okazji wizyty na stronie ceneo.pl możemy dostrzec gwiazdki obok nazwy sklepu. Internet 
umożliwia nam zapoznanie się z opiniami innych osób na temat sprzedającego. Oprócz systemu 
gwiazdek mamy też do dyspozycji opisy stworzone przez klientów. Jeśli chcemy się z nimi zapoznać, 
musimy najechać kursorem na liczbę opinii znajdującą się pod gwiazdkami.

System wygląda prosto, jednak istnieją niuanse, o których warto wiedzieć.
Kupując w Internecie po zrealizowaniu zakupu jesteśmy proszeni mailowo o pozostawienie 

opinii w miejscach takich jak Ceneo. W mailu podany jest link do odpowiedniej strony, a naszym 
zadaniem jest wystawienie liczby gwiazdek i ewentualnie napisanie jednego lub dwóch zdań. 
Możemy założyć, że ze względu na łatwość wystawienia opinii większość kupujących spełnia 
tę prośbę.

W pokazanych wyżej przykładach 
trzech sprzedawców ma maksymal-
ną liczbę gwiazdek, a jeden cztery 
i pół. Takie opinie mogą budzić 
zaufanie. W powszechnym pojęciu 
nawet liczba czterech gwiazdek 
uznawana jest za dobrą. Tak samo 
opisuje ją Ceneo. Musimy być jednak 
świadomi pewnych zależności.

W przykładzie pokazanym obok 
mamy sklep posiadający na stronie Ceneo właśnie cztery gwiazdki.
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Jeśli jednak wpiszemy nazwę sklepu w wyszukiwarkę Google, 
po prawej stronie wyników wyszukiwania widzimy opinie na 
temat tego samego sklepu, które gwiazdek mają jedynie 2,8.   

Powodem tej różnicy w ocenie jest fakt, że opinie zamiesz-
czone na Google są pisane jedynie przez osoby, które zadały 
sobie trud znalezienia tego sklepu w odróżnieniu od osób, 
które zostały o to poproszone przez automatyczny system 
mailowy Ceneo. Siłą rzeczy osoby takie musiały mieć silną 
motywację do zamieszczenia swojego wpisu, a często jest to wzburzenie i poczucie krzywdy.

Opinie na temat tego sklepu pochodzące z Google są w większości negatywne i dotyczą 
typowych problemów związanych z zakupami w sklepach internetowych. Duża konkurencja 
w Internecie i presja na obniżanie cen powoduje, że wiele sklepów ma niską jakość usług. Warto 
wiedzieć o najczęstszych problemach ich klientów, a są nimi czas dostawy i wady zamówienia.

Niestety sklepy internetowe najczęściej nie posiadają oferowanego towaru na składzie. 
Większość z nich dopiero w momencie zamówienia stara się zdobyć towar u producenta lub 
hurtownika. Nie chcąc wypaść źle na tle konkurencji wszystkie sklepy podają orientacyjny czas 
dostawy nieprzekraczający tygodnia od dnia zakupu. Jest on prawdziwy, jeśli sklepowi uda się 
zdobyć zamówiony przez nas towar. Może się jednak okazać, że towar nie jest dostępny na 
terenie Polski. Często dopiero płynie w kontenerze z Chin, a w najgorszym wypadku nie jest już 
produkowany. W takich przypadkach czas dostawy wydłuża się do ponad miesiąca, a i o fakcie 
braku możliwości dostarczenia nam towaru dowiadujemy się w podobnym czasie. Trudno w takich 
przypadkach dziwić się frustracji klientów, którzy za towar zapłacili z góry.

Wszystko jest dobrze, gdy zamówiony przez nas towar odpowiada naszym oczekiwaniom. 
Problemy pojawiają się w chwili usterek, wad czy niezgodności z opisem. Sytuacje mogą się różnić 
w zależności od rodzaju kupionej przez nas rzeczy. Ryzykowne jest kupowanie przez Internet ubrań. 
Wyczulone bardziej od mężczyzn na kolory panie bez problemu dostrzegą różnice w odcieniu 
koloru zakupionego ubrania (często winny może być po prostu nasz monitor). W przypadku 
elektroniki okazać się może, iż towar wysłany nam przez sprzedawcę serwisować możemy tylko 
na terenie Bułgarii. Rzecz jasna prawo stoi po naszej stronie i mimo protestów i problemów 
stwarzanych przez sprzedającego mamy prawo odesłać mu towar i odzyskać pieniądze. Mimo 
to zachód związany z odsyłaniem towaru, ciągnąca się korespondencja ze sklepem czy pisanie 
wezwań przedsądowych, to o wiele za dużo, gdy liczyliśmy jedynie na sprawne dostarczenie 
nam zakupionego przez Internet towaru.

Niezadowoleni klienci wyżej wymienionego sklepu zgodnie twierdzili, a naukę tą powinniśmy 
zapamiętać i my, że popełnili błąd kierując się wyłącznie niższą niż u konkurencji ceną towaru. 
Czasami różnica w cenie produktu kosztującego kilka tysięcy złotych wynosiła złotych kilkanaście 
i zdecydowanie nie zrekompensuje ona ewentualnych problemów. Pamiętajmy więc, że za 
bezpieczną ocenę na stronie Ceneo uznać możemy tę w okolicach pięciu gwiazdek. Wszystkie 
poniżej uznajmy za ostrzeżenie, iż część klientów nie była zadowolona z zakupu. W celu peł-
niejszego zapoznania się z opiniami na temat sklepu na dzień dzisiejszy polecamy wpisanie jej 
nazwy w wyszukiwarkę Google.

allegro

Kolejną stroną, jaką możemy zobaczyć szukając najlepszej oferty 
sprzedaży Misia Horacego jest strona będąca przez wiele lat 
synonimem zakupów w Internecie. Chodzi o stronę allegro.pl.
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Allegro przeszło długą drogę od czasów, gdy dominowały tam młode matki sprzedające używane 
rzeczy po swoich pociechach. Z biegiem czasu Allegro przestało być miejscem okazyjnego handlu, 
a stało się miejscem, gdzie przeważają profesjonalni sprzedawcy traktujący handel jako swoje 
główne źródło dochodu. Związane jest to z działaniami urzędu skarbowego, który lata temu 
położył kres swobodnemu handlowi w tym miejscu. Samo Allegro postanowiło pójść w stronę 
zwiększania bezpieczeństwa transakcji i profesjonalizacji sprzedających. Z tych powodów na dziś 
dzień Allegro jest jednym z bezpieczniejszych miejsc na robienie zakupów. Duża konkurencja 
pomiędzy sprzedającymi wymusza na nich lepsze podejście do klienta, a finansowa strona 
transakcji również jest obwarowana gwarancjami firmy prowadzącej stronę allegro.pl 

portale ogłoSZeniowe

Wraz ze zmianą profilu handlu na Allegro nie zniknął rzecz jasna doraźny handel 
używanymi rzeczami. Przeniósł się on na tak zwane portale ogłoszeniowe. 
Jedne z popularniejszych to np. OLX i Gumtree.
Konkurencja na tym rynku jest duża, a ogłoszenia na tych stronach możemy 
z zasady zamieszczać za darmo. Koniecznie musimy pamiętać, że strony tego 
typu działają na zasadzie słupa ogłoszeniowego, gdzie każdy może zamieścić 
ogłoszenie mieszczące się w regulaminie strony. Z tego powodu handel 
odbywa się poza Internetem pomiędzy osobami, które skontaktowały się 
ze sobą telefonicznie lub mailowo. Z powodu braku zabezpieczeń transakcji, 
kupujący najczęściej chcą zobaczyć przyszły zakup, więc zdecydowana 
większość osób szuka ogłoszeń w swojej najbliższej okolicy.

Do dokonania zakupu nie jest nam potrzebne konto na tych stronach. Przy 
sprzedawanych przedmiotach widoczne są dane kontaktowe sprzedającego 
i nie przeprowadzimy transakcji inaczej niż poprzez osobisty kontakt ze 
sprzedającym.

Facebook

Jeśli posiadacie Państwo konto na portalu 
społecznościowym Facebook, możecie Państwo 
znaleźć grupy użytkowników poświęcone sprzedaży 
i wymianie rzeczy.

Jak widać na załączonych przykładach grupy 
takie mają na ogół charakter lokalny. Grupują 
mieszkańców dzielnicy czy osiedla. Transakcje 
wymagają podobnie jak w przypadku portali 
ogłoszeniowych osobistego kontaktu ze sprzeda-
jącym. Grupy facebookowe wymagają dołączenia 
poprzez naciśniecie przycisku „+Dołącz”. Zazwyczaj do grupy jesteśmy dopuszczanie jeszcze tego 
samego dnia. Facebook z zasady powinien zapewniać mniejszą anonimowość handlujących, 
jednak pamiętajmy, że funkcjonuje na nim duża ilość anonimowych kont, a Facebook nie ponosi 
odpowiedzialności za transakcje przeprowadzane przez użytkowników.


