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WPROWADZENIE

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną 
osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym 
mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania 
błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębra-
nego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 mie-
sięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian 
za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1–3 popełniono na szkodę osoby naj-
bliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Kodeks karny, art. 286
Dz.U.1997.88.553 – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.

Media nieustannie informują nas o kolejnych wielkich aferach, 
z których w ostatnim czasie najgłośniejsza i wciąż komentowana jest 
sprawa Amber Gold. Wiele również mówiło się o oszustwach domeno-
wych czy wyłudzeniach metodą „na wnuczka”. Słuchając coraz to no-
wych doniesień mediów, zapominamy, że ten problem znany z wielkich 
afer dotyczy każdego z nas. 

Każdego dnia jesteśmy narażeni na nieuczciwych sprzedawców, 
kupujących i usługodawców czy na oszustwa internetowe. Niestety 
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często zapominamy o podstawowych środkach ostrożności: nie spraw-
dzamy wiarygodności firm i ich przedstawicieli, nie czytamy umów, 
zbyt pochopnie podajemy swoje dane osobowe w Internecie. W roku 
2006 odnotowano 82 122 przestępstw z art. 286 kk. W roku 2010 było 
ich już 86 366, w roku 2011 aż 101 7361! Statystyki pokazują, że liczba 
tego rodzaju przestępstw wciąż rośnie. Dotyczy to zwłaszcza oszustw 
internetowych. Do głębszego zainteresowania tematem, a w  konse-
kwencji do napisania tej książki, skłoniły mnie zarówno osobiste do-
świadczenia, jak i moja praca w branży telekomunikacyjnej oraz win-
dykacyjno-prawnej, w której bezpośrednio stykałam się z ofiarami 
różnego rodzaju wyłudzeń i nadużyć finansowych. To dzięki tym oso-
bom zauważyłam rozmiar problemu i zdecydowałam się głośno o nim 
mówić. Niektóre z historii opisałam na kartach niniejszej książki. Imio-
na wszystkich bohaterów zostały zmienione. Wielokrotnie odnoszę się 
również do osobistych doświadczeń oraz głośnych spraw szeroko ko-
mentowanych w mediach. Życzę miłej lektury!

1 http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-16/63976,Oszu-
stwo-art-286.html [dostęp: 02.08.2016].
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Generalnie oszustów można podzielić na dwie kategorie: na takich, 
którzy stali się nimi, choć tego nie planowali, tylko skorzystali 

z „okazji” i na takich, dla których krętactwo stało się sposobem na życie.
Dobrze wiemy, że nasze zamiary, słowa i decyzje biorą się ze spo-

sobu myślenia, a raczej z określonych wzorców, jakie mamy zakodo-
wane w umysłach. W jaki zatem sposób wyobrażamy sobie oszusta? 
Pamiętam, jak w siódmej czy ósmej klasie szkoły podstawowej na go-
dzinie wychowawczej padło pytanie: jak waszym zdaniem wygląda 
narkoman? Odpowiedzi były dwie: zdaniem części grupy narkoman 
to człowiek bezdomny, brudny, mieszkający na dworcu. Druga część 
grupy określiła narkomana jako kogoś niewyróżniającego się z tłumu: 
schludnie ubranego, czystego itp. Obydwie odpowiedzi są poprawne. 
Jeśli wyobrażasz sobie narkomana jako kogoś brudnego, naćpanego 
i zachowującego się dziwnie, a zobaczysz taką osobę idącą naprzeciw 
ciebie, to nawet jeżeli go nie ominiesz szerokim łukiem, to z pewnością 
będziesz starał się zachować czujność. To samo dotyczy różnego rodza-
ju naciągaczy.

Gdy jeszcze się uczyłam, w czasie wakacji sprzedawałam artykuły 
drogeryjne na jednym z wielu stoisk, jakie ustawiają się co roku w sa-
mym centrum Gdańska z okazji Jarmarku Dominikańskiego. Podszedł 
do mnie pewien człowiek, nie pamiętam już dokładnie, jak był ubra-
ny, ale wyglądał na kogoś, komu dość dobrze się powodzi. Zapłacił 
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stuzłotowym banknotem za produkt o wartości pięciu złotych, a gdy 
odszedł, zorientowałam się, że banknot jest fałszywy. Ta sytuacja to do-
skonały przykład tego, jak nasze wyobrażenie oszusta wpływa na to, 
komu łatwiej będzie nas oszukać, a komu nie.

Cechy rozpoznawcze
Życie niesie ze sobą wiele sytuacji, kiedy musimy zaufać i powie-

rzyć nasze pieniądze osobom, których nie znamy. Często bowiem nie-
wiele wiemy o potencjalnym wspólniku, kontrahencie, partnerze czy 
pożyczkodawcy, a większość informacji, jakie posiadamy, pochodzą 
od... niego samego.

Oczywiście nie jestem w stanie dać stuprocentowego sposobu na 
trafne zdemaskowanie oszusta, niemniej jednak zawarte w tej książ-
ce wskazówki pozwolą uniknąć wielu przykrych sytuacji. Nigdy nie 
mamy gwarancji, że już nikt nigdy nas nie oszuka, ale istnieje kilka 
cech, które charakteryzują oszusta:

wrażenie, że jest fachowcem w danej dziedzinie, wygląda, jakby 
rozumiał, chciał pomóc... Stwarzanie pozorów to podstawowa 
broń oszusta!

chylnie.
-

nej pozycji społecznej, na przykład za wykładowcę akademic-
kiego, prawnika, lekarza, właściciela czy dyrektora dużej firmy. 
Może też udawać pracownika jakiejś firmy lub instytucji, aby 
wyłudzić nasze dane osobowe lub pieniądze.

jest albo elokwentnym „panem w garniturku”, albo „ofiarą losu”. 
Godzinami potrafi opowiadać o tym, co go spotkało... 
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cel, że próbuje cię do czegoś nakłonić lub zmusić.

w nim zobaczyć.

atrakcyjną propozycję, o której mógłby mówić godzinami, oczy-
wiście w samych superlatywach...

Jeżeli od razu nie da się zauważyć, że podaje jakieś nieprawdziwe 
informacje na swój temat, naszą czujność powinny wzmóc zarówno 
informacje zbyt ogólne (zauważamy, że nie chce ujawniać pewnych 
konkretnych szczegółów o sobie), jak i sytuacja, w której niepytany cią-
gle mówi o swoich wysokich kwalifikacjach czy szczególnych osiągnię-
ciach (np. mówi, że jest lekarzem, prawnikiem czy prowadzi własną 
firmę i często bywa w delegacjach, dlatego wcześniej go nie poznałeś).

Im dłużej go znasz, tym częściej zauważasz, że to, co mówi o so-
bie, czy za kogo się podaje, zupełnie nie pokrywa się z rzeczywistością. 
Nie potrafi na przykład odpowiedzieć na proste pytania merytoryczne 
z dziedziny, w której podobno pracuje. Albo twierdzi, że jest od kilku 
miesięcy bezrobotny, a zawsze ma na wszystko pieniądze. Lub odwrot-
nie – opowiada, że pracuje i dobrze zarabia, a nie ma nawet na bilet. 
Udało ci się zauważyć, że pomimo iż uważa cię za swojego przyjaciela, 

telefon, wychodzi na rozmowę, nie chce poznać cię ze swoją rodziną 
(tak często działają oszuści matrymonialni) albo ze swoim rzekomym 
wspólnikiem, o którym tyle opowiada. Zauważyłeś, że mimo iż wydaje 
się być przyzwoitym człowiekiem, obraca się w podejrzanym towarzy-
stwie. Szczególną czujność należy zachować wtedy, gdy towarzystwo tej 
osoby kompletnie nie ma nic wspólnego z tym, za kogo się ona podaje. 
Na przykład, jeżeli mówi, że jest lekarzem, a jego znajomi nie wygląda-
ją na osoby z chociażby średnim wykształceniem...
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Według niemieckiego naukowca, Alberta Mehrabiana, tylko sie-
dem procent informacji uzyskujemy ze słyszanych słów, trzydzieści 
osiem procent odczytujemy z tonu głosu i aż pięćdziesiąt pięć procent 
z mowy ciała2.

-

-
3.

Na przykład, gdy ktoś kłamie, często unika kontaktu wzrokowego 
z rozmówcą, ucieka spojrzeniem w lewo. Możesz trafić także na wy-
ćwiczonego kłamcę, który patrzy w środek czoła lub nos rozmówcy. Są 
i tacy oszuści, którzy potrafią bezczelnie patrzeć w oczy. Zdradza ich 
natomiast podniesiony głos i gesty wyrażające zdenerwowanie, jak na 
przykład mimowolne ruchy rąk, poprawianie kołnierzyka, włosów czy 
żywa gestykulacja4.

Gdy mamy jakiekolwiek podejrzenia względem potencjalnego 
partnera, wspólnika czy kontrahenta, na pewno nie powinniśmy ich 
bagatelizować. Jeżeli faktycznie masz do czynienia z oszustem, w pierw-
szych kontaktach dobrym sposobem jest aktywne słuchanie, umiejętne 
zadawanie pytań i wyłapywanie kluczowych informacji, przykładowo 
na temat wykształcenia, wykonywanego zawodu i zajmowanego obec-
nie stanowiska, sytuacji rodzinnej, zainteresowań itp. Gdy już uzyskamy 
w rozmowie takie informacje, możemy zadać przynajmniej jedno, dwa 

2 http://badania.net/mit-mehrabiana/ [dostęp: 02.08.2016].
3 Navarro Joe, Sciarra Poynter Toni, Mowa ciała w pracy, G+J Gruner, Warszawa 2011.
4 http://www.psychonet.pl/Article/Jak-rozpoznac-oszusta.html [dostęp: 02.08.2016].
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merytoryczne pytania: „W którym szpitalu pan pracuje?”, „Mieszkałaś 
przez jakiś czas we Włoszech, czy możesz powiedzieć coś po włosku?”, 
„Gra pan dużo na giełdzie, jak tam WIG 20?”. Jeżeli pytanie dotyczy 
czegoś, o czym ta osoba sama nam powiedziała (wykonywany zawód 
czy długi pobyt w jakimś kraju) i jest to prawdą, osoba raczej bez opo-
rów udzieli odpowiedzi (oczywiście jeśli pytanie nie jest zbyt osobiste 
w kontekście relacji, jaką z nią mamy). Podejrzenia może budzić brak 
odpowiedzi (zmiana tematu), zaskoczenie pytaniem, nieumiejętność 
udzielenia odpowiedzi. Na przykład, gdy rozmówca twierdzi, że gra na 
giełdzie, a nie umie odpowiedzieć na proste pytanie dotyczące ostat-
nich notowań.

Jeżeli ktoś zasypuje cię jakimś specjalistycznym nazewnictwem, 
którego nie rozumiesz, jak choćby wzorami chemicznymi czy nazwami 
specjalistycznego oprogramowania, których nie znasz, dobrze zapa-
miętać taką nazwę i sprawdzić. Podobnie z nazwami firm czy instytucji, 
które wymienia (mówiąc nie tylko o sobie, ale także o kimś z rodziny 
czy znajomych). Warto na tego typu informacje zwrócić uwagę, gdyż 
nawet w takich wyssanych z palca opowieściach nieraz kryje się ziaren-
ko prawdy. Może się przecież okazać, że mężczyzna, który podaje się na 

przez siebie szpitalu, ale jako salowy...

Jeżeli masz wątpliwości, czy dana osoba jest faktycznie tym, za 
kogo się podaje, warto wpisać jej imię i nazwisko w wyszukiwarce. 
Podobnie warto uczynić z jej adresem e-mail i numerem telefonu. Ta 

-
macji, jakimi są konta na portalach społecznościowych, blogi, wpisy na 
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Jeśli w sieci nie znajdziemy wszystkich interesujących nas infor-
macji lub gdy chcemy sprawdzić, czy dana osoba mówi nam prawdę, 

przez nią firmy czy instytucji i zwyczajnie o nią zapytać, na przykład: 
„W jakich godzinach przyjmuje doktor X?” albo „Czy mogę zapisać się 
na jutro do radcy prawnego Y?”. Aby nie popsuć relacji, gdyby okazało 
się, że informacja jest prawdziwa, możesz spytać w sposób pośredni: 
„O produktach państwa firmy mówił mi pan Z, chcę jeszcze zapytać, 
czy...?”. Nawet jeśli pytamy pośrednio, po reakcji osoby, z którą rozma-
wiamy, na nazwisko potencjalnego oszusta, możemy wywnioskować, 
czy posiadamy prawdziwe informacje czy też nie.

Tak naprawdę każdy może zostać oszukany, ponieważ życie za-
wsze niesie ze sobą sytuacje, które trudno przewidzieć. Niemniej jed-
nak to, czy zostaniemy oszukani, w dużej mierze zależy od nas. Jak 
wspomniałam na wstępie, wszystko wypływa z naszego myślenia: 
z tego, według jakich stereotypów oceniamy ludzi, ich zamiary, czego 
oczekujemy i co chcemy uzyskać od innych. Jak zarządzamy swoim 
budżetem, czy czytamy umowy, które zawieramy, czy znamy prawa, 
jakie nam przysługują?

Jako dorośli ludzie porządkujemy wiedzę i podejmujemy decyzje 
przez pryzmat ukształtowanych wcześniej poglądów – schematów, któ-

-
śniejszych doświadczeń czy fragmentarycznych informacji. Psycho-
logia nazywa je schematami poznawczymi. Są one nam niezbędne do 
tego, aby sprawnie orientować się w otoczeniu i szybko porządkować 
odbierane informacje. Jednak utrwalone schematy poznawcze mogą 
mieć charakter destrukcyjny – sprawiają, że oceniamy wszystko jako 
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gorsze, trudniejsze, większe, mniejsze niż w rzeczywistości5. Te sche-
maty rzutują również na to, jak postrzegamy innych, w myśl powie-
dzenia: „punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”, tzn. jeżeli ja nie 
zrobiłabym czegoś, to wydaje mi się, że druga osoba też nie posunie 
się do czegoś takiego. Niestety podejście tego typu często okazuje się 
mylne. Poniżej wymieniłam najważniejsze obszary ryzyka, czyli błędne 
postawy, schematy myślenia i zachowania, które chętnie wykorzystują 
oszuści. Oto one:

przekroczyć tę płynną granicę pomiędzy pomaganiem komuś, 
a robieniem czegoś za kogoś.

powierzysz je każdemu, kto jest chętny, by je przejąć.

cena, tym lepiej.

się jako firma) o określonym profilu, to znaczy, że zna się na 
tym, wie, co robi.

usług zamierzasz skorzystać.

5 Aue Wiesława, Człowiek jako jednostka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, 
Warszawa 2007.
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emocji, bez racjonalnego przeanalizowania wszystkich za i prze-
ciw, porównania ofert.

To podstawowe schematy myślenia. Są one dla oszusta sznurka-
mi, za które może pociągać. W jaki sposób ktoś, kto nie potrafi mówić 
„nie” i uważa siebie za ofermę, ma obronić się przed skrzętnie zasta-
wionymi na niego sidłami? Wynikające z niskiego poczucia wartości 
przekonanie o tym, że inni umieją więcej i znają się lepiej, często spra-
wia, że ofiara widzi w oszuście kogoś, kto wreszcie rozwiąże jej pro-
blemy. To sprawia, że nawet nie myśli, aby cokolwiek sprawdzać – ufa 
bezgranicznie6!

6 Grötzebach Claudia, Uwaga, manipulacja!, BC Edukacja, Warszawa 2008, s. 19.
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