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Abstract

Celem opracowania jest analiza orzecznictwa unijnego
i krajowego dotyczącego systemów promocyjnych typu
,,piramida”. Konstrukcja tego systemu została opisana
z uwzględnieniem regulacji prawa unijnego i krajowego. Ponadto analizie poddano wybrane postępowania
i decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) dotyczące tego problemu oraz
ich wpływ na polskie prawo ochrony konsumentów.

Słowa kluczowe: prawo ochrony konsumenta, rynek
finansowy

The aim of the paper is to analyze the judicial decisions of
the Court of Justice of the European Union and the
Polish national courts concerning pyramid promotional
schemes. In the paper the construction of these schemes
in the light of the Polish and UE legal regulations were
described. Moreover, the chosen proceedings and
decisions of the Polish antirust authority (the President of
the Office of Competition and Consumer Protection)
regarding this issue were also analyzed. In the paper the
influence of these decisions on the Polish consumer
protection law was shown.
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Uwagi wstępne
System promocyjny typu ,,piramida” w unijnym i krajowym
porządku prawnym stanowi zakazaną praktykę rynkową, której konsekwencje, szczególnie o charakterze ekonomicznym,
mogą być dotkliwe dla konsumentów (szczególnie na rynku
finansowym). Z reguły bowiem mogą oni utracić wpłacone do
systemu środki finansowe nie otrzymując w zamian oczekiwanej korzyści majątkowej, ponieważ ze swej istoty konstrukcja
systemów typu ,,piramida” opiera się na samofinansowaniu
ich działania przez uczestników. Już zatem z założenia takie
systemy mają na celu wprowadzenie w błąd konsumentów co
do rzeczywistego charakteru ich działalności w celu otrzymywania od nich kolejnych wpłat (rat) i nakłonienia ich do werbowania nowych uczestników piramidy, których wpłaty będą
finansować jej dalsze funkcjonowanie.

W związku z tym celowe jest poddanie analizie orzecznictwa unijnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dalej TSUE, oraz krajowego Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dalej SOKiK, dotyczącego tej materii, a następnie ustalenie, czy, a jeżeli tak, to w jakim zakresie, może ono oddziaływać na prawo ochrony konsumentów w Polsce.
Pozwoli to ustalić główne problemy, które były przedmiotem
powyższych orzeczeń, a następnie określić ich potencjalny
wpływ na prawo ochrony konsumentów (w tym również na
ochronę konsumentów rynku finansowego) w Polsce. W celu
pełniejszej analizy tego zagadnienia przedstawiono również pokrótce postępowania prowadzone przez Prezesa UOKiK dotyczące systemów promocyjnych typu ,,piramida”, co pozwoli
ukazać potencjalną skalę tego problemu na rynku finansowym
w Polsce.
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System promocyjny typu ,,piramida” —
istota oraz ogólna charakterystyka
w świetle regulacji prawa krajowego i unijnego
System promocyjny typu ,,piramida” (ang. pyramid promotional scheme) — stąd też jego nazwa — opiera się na hierarchicznej strukturze tworzonej przez jego inwestorów (członków).
Zazwyczaj na początku założyciele ,,piramidy” werbują inwestorów, którzy — jeśli chcą otrzymać zwrot zainwestowanych
środków — powinni zachęcić następne osoby do uczestnictwa
w tej strukturze. W ten sposób tworzona jest piramida, w której
inwestorzy ze szczebli niższych płacą na rzecz tych, którzy są
umiejscowieni wyżej w hierarchicznej strukturze. Powoduje to,
że liczba nowych inwestorów przyrasta w tempie wykładniczym,
ponieważ każdy nowy uczestnik piramidy musi ,,zrekrutować”
odpowiednią liczbę kolejnych (Mackenzie, 2005, s. 2). Jest to
konstrukcja nietrwała, która musi upaść ponieważ ,,osiągany
zysk zależy wyłącznie od liczby zwerbowanych przez daną osobę nowych uczestników piramidy (znajdujących się na niższych
poziomach w strukturze). Każdy z kolejnych uczestników za
przystąpienie do piramidy musi bowiem wpłacić określoną,
z reguły niewielką, kwotę.” (Pachucki, 2012, s. 7). W literaturze
piramidy finansowe (prowadzone przez firmy zaliczane do parabanków1) określa się jako działalność przedsiębiorstw finansowych, która polega,, na przyjmowaniu środków finansowych,
w celu inwestowania z wysoką stopą zwrotu (cel deklarowany);
cel ten jednak nie jest realizowany w ogóle lub w dostatecznym
stopniu, co powoduje spiralę strat. „ (Masiukiewicz, 2014,
s. 41–42). W piramidach finansowy charakterystyczne jest również to, że obiecywany zysk ma ponadprzeciętną wysokość (Antonowicz, Szarmach, 2013, s. 7), często wręcz absurdalną w warunkach rynkowych, ponieważ sięgającą np. 100% czy 300%
(Luty, 2012). Taka nielegalna działalność parabanków zaliczana jest do przestępstw popełnianych jest przez tzw. przestępców
w białych kołnierzykach, a więc osoby posiadające wysoki status
społeczny (Chorbot, Gadecki, 2015).
W piramidach finansowych (ang. ponzi scheme), pieniądze
pozyskane od jej członków przekazywane są zazwyczaj osobie bądź instytucji, od której oczekuje się, że przekaże je inwestorom (jako obiecane zyski) (Mackenzie, 2005, s. 3). Piramida finansowa, jest zatem nieuczciwym systemem inwestowania opartym na wypłacie środków uczestnikom (inwestorom), którzy przystąpili do piramidy wcześniej, a które
zostały pozyskane od nowych uczestników (na bardzo dobrych warunkach) (Johnston, Johnson, Hummel, 2010, s.
30). Można zatem uznać, że nieuczciwy element systemu
promocyjnego typu ,,piramida” tkwi już w samym uzależnieniu otrzymania wynagrodzenia od wprowadzenia do niego
nowych uczestników. Ten czynnik jest również istotnym elementem systemów promocyjnych, typu ,,piramida”, które są
zakazaną praktyką handlową. W załączniku nr 1 pkt 14 dyrektywy 2005/29 Parlamentu Europejskiego z 11.05.2005 r.
dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych
przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającej dyrektywę Rady 84/450/EWG,
dyrektywę 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr
2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. UE L
149, poz. 22), dalej dyrektywa 2005/29, za praktykę handlo20
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wą uznawaną za nieuczciwą w każdych okolicznościach
uznano bowiem zakładanie, prowadzenie lub propagowanie
systemów promocyjnych typu ,,piramida”, w ramach których
konsument wykonuje świadczenie w zamian za możliwość
otrzymania wynagrodzenia, które jest uzależnione przede
wszystkim od wprowadzenia innych konsumentów do systemu, a nie od sprzedaży lub konsumpcji produktów2.
Na podstawie dyrektywy 2005/29 można zatem wyodrębnić następujące elementy charakteryzujące system promocyjny typu ,,piramida”:
— po pierwsze, konsument wykonuje świadczenie, za które ma możliwość otrzymania wynagrodzenia;
— po drugie, otrzymanie wynagrodzenia jest uzależnione
przede wszystkim od wprowadzenia nowych konsumentów
do sytemu (w istocie piramidy), a nie od sprzedaży lub konsumpcji produktów.
Wymaga zaznaczenia, że — jak wcześniej wskazano — zakazana jest wszelka aktywność związana z funkcjonowaniem
systemów promocyjnych typu ,,piramida”, a więc zarówno
ich zakładanie, prowadzenie, jak i propagowanie.
Listę czarnych praktyk rynkowych z dyrektywy 2005/29
(nieuczciwych w każdych okolicznościach) implementowano
do art. 7 ustawy z 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2070 ze
zm.), dalej u.p.n.p.r. W art. 7 pkt 14 u.p.n.p.r. ujęto jako
praktykę rynkową nieuczciwą w każdych warunkach systemy
promocyjne typu ,,piramida”. Ich istotą jest,, wykonanie
świadczenia przez konsumenta w zamian za możliwość
otrzymania korzyści materialnych. Warunek ich przyznania
jest uzależniony od wprowadzenia innych konsumentów do
systemu” (Oleksiewicz, 2013).
System promocyjny typu ,,piramida” to system sprzedaży
lawinowej ujęty w art. 17c ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze
zm.), dalej u.z.n.k. (Oleksiewicz, 2013, komentarz do art. 7).
W art. 17c ust. 1 u.z.n.k. jako czyn nieuczciwej konkurencji
zdefiniowano bowiem ,,organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, polegającego na proponowaniu nabywania towarów lub usług poprzez składanie nabywcom tych towarów
lub usług obietnicy uzyskania korzyści materialnych w zamian za nakłonienie innych osób do dokonania takich samych transakcji, które to osoby uzyskałyby podobne korzyści
materialne wskutek nakłonienia kolejnych osób do udziału
w systemie.” Nieuczciwość takiej struktury przejawia się tym,
że wynagrodzenie w postaci korzyści majątkowej uczestnik
otrzymuje dopiero, gdy nakłoni inne osoby do dokonania
transakcji zakupu towaru lub usług (Sieradzka, Zdyb, 2016).
Jest on również nieuczciwy, ponieważ klienci stanowiący
ostatnie ogniowo łańcucha, nie tylko nie donoszą oczekiwanego sukcesu materialnego, ale nawet nie mają możliwości
zwrotu poniesionych wydatków, bo w pewnym momencie
brakuje osób, które można by jeszcze zwerbować. Ponadto
jego uczestnicy działają pod swoistą presją psychiczną, ponieważ nabywają towary, chociaż wcale ich nie potrzebują
(du Vall, Nowińska, 2013). W art. 17c ust. 2 u.z.n.k., określono przesłanki wyłączające uznanie sprzedaży lawinowej
za czyn nieuczciwej konkurencji. Są to po pierwsze, korzyści
materialne uzyskiwane z uczestnictwa w systemie sprzedaży
pochodzące ze środków uzyskiwanych z zakupu lub ze sprze-
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daży dóbr i usług po cenie, której wartość nie może rażąco
przekraczać rzeczywistej wartości rynkowej tych dóbr
i usług; po drugie, osoba rezygnująca z udziału w systemie
sprzedaży ma prawo do odprzedaży organizatorowi systemu
za co najmniej 90% ceny zakupu wszystkich nabytych od organizatora nadających się do sprzedaży towarów, materiałów
informacyjno-instruktażowych, próbek towarów lub zestawów prezentacyjnych zakupionych w ciągu 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia rezygnacji organizatorowi systemu sprzedaży.
Niemniej jednak, piramida finansowa i system sprzedaży
lawinowej nie są do końca tożsamymi systemami, chociaż
oba te systemy objęte są zakresem pkt 14 załącznika nr 1 do
dyrektywy 2005/29. Jak wskazuje bowiem Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, wejście do obu tych systemów ,,wiąże się
ze spełnieniem świadczenia przez osobę i wprowadzeniem
nowych osób do systemu, z tym że w przypadku sprzedaży lawinowej otrzymuje ona jeszcze, oprócz samego uczestnictwa
w systemie i obietnicy korzyści, świadczenie w postaci towaru bądź usługi. W przypadku sprzedaży lawinowej relacja pomiędzy finansowaniem korzyści materialnych, jakie uzyskują
osoby w nim uczestniczące w związku z nakłonieniem innych
osób do uczestnictwa w systemie, nie jest zatem w każdym
przypadku tak oczywista, bowiem wiąże się jednak nie tylko
ze spełnieniem świadczenia przez konsumenta, jak w przypadku piramidy, ale również z nabyciem przez niego towaru
bądź usługi” (Nowińska, Szczepanowska-Kozłowska, 2018).
Można więc uznać, że w przypadku piramidy finansowej
brak jest elementu w postaci nabycia przez uczestnika towaru (usługi) w zamian za nakłonienie nowych uczestników do
przystąpienia do tej struktury. Niemniej jednak oba systemy
mają charakter struktur hierarchicznych, które opierają się
na samofinansowaniu ich funkcjonowania przez nowych
uczestników.

Orzecznictwo unijne i krajowe dotyczące
systemów promocyjnych typu ,,piramida”
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
W praktyce Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) wydał
dwa orzeczenia dotyczące bezpośrednio systemu promocyjnego typu ,,piramida”. Były to wyroki TSUE z 3.04.2014 r.
dotyczący „4finance” (sprawa C-515/12) oraz wyrok TSUE
z 15.12.2016 r. dotyczący Loterie Nationale (sprawa
C-667/15), Dz.Urz. UE C 106, poz. 10/2. Warto odnotować,
że są to orzeczenia wydane stosunkowo niedawno, ponieważ
pochodzą z 2014 i 2016 r. Mając jednak na uwadze, że materia, której dotyczą jest szczególnie doniosła dla klientów rynku finansowego, ich znaczenie jest istotne dla interpretacji
pkt 14 załącznika 1 do dyrektywy 2005/29.
Analizę orzecznictwa TSUE dotyczącego systemu promocyjnego typu ,,piramida” należy rozpocząć od wcześniejszego wyroku dotyczącego „4finance” (C- 515/12), ponieważ
ujęte w nim rozważania wpłynęły na wydane później rozstrzygnięcie dotyczące Loterie Nationale (C-667/15).

Wyrok, wydany w sprawie C-515\12 dotyczył spółki ,,4finance”, która udzielała drobnych, krótkoterminowych pożyczek, drogą korespondencyjną. Nowemu klientowi oferowano premię za rejestrację każdego innego klienta przez niego
zrekrutowanego. Aby zostać klientem ,,4finance”, nowy
klient był zobowiązany uiścić, w trakcie rejestracji na stronie
internetowej tej spółki, opłatę rejestracyjną w niewielkiej
kwocie. Charakter działalności spółki zrodził wątpliwości,
czy nie jest to system promocyjny typu ,,piramida”, stanowiący zakazaną praktykę handlową.
Doniosłość powyższego wyroku przejawia się m.in. w tym,
że TSUE wyodrębnił w nim przesłanki systemów promocyjnych typu ,,piramida” (zob. Sieradzka, LEX/el.), tj.:
— promocja opiera się na obietnicy, że konsument będzie
miał możliwość osiągnąć korzyść ekonomiczną,
— realizacja tej obietnicy zależy od przystąpienia do systemu innych konsumentów,
— konsument wpłaca świadczenie finansowe; nie ma tu —
co należy wyraźnie podkreślić — znaczenia wysokość kwoty
wpłacanej przez przystępującego na rzecz systemu promocyjnego typu ,,piramida”; w pkt 14 czarnej listy nie określono bowiem żadnej kwoty minimalnej takiego świadczenia finansowego ze strony konsumenta. Podobny pogląd wyrażono w również w wyroku TSUE z 8.12.2012 r., w sprawie
(C-428/11) Purely Creative i in., Dz.Urz. UE C 379, poz. 11;
ponadto w systemie promocyjnym typu ,,piramida” musi istnieć związek między świadczeniami wpłacanymi przez nowo
przystępujących członków, a wynagrodzeniem pobieranym
przez istniejących członków; wskazuje na to określenie w pkt
14 załącznika 1 do dyrektywy 2005/29, że finansowanie wynagrodzenia, jakie konsument może otrzymać, jest uzależnione
„przede wszystkim” lub „głównie” od świadczeń wpłaconych
następnie przez nowych uczestników systemu.
— większość dochodów pozwalających sfinansować obiecane konsumentom wynagrodzenie nie jest wynikiem rzeczywistej działalności gospodarczej, ponieważ trwałość całego
systemu opiera się na przystępowaniu coraz to większej liczby nowych uczestników i wnoszonym przez nich wkładzie
ekonomicznym w celu sfinansowania wynagrodzeń wypłacanym istniejącym członkom, a nie na wypracowaniu dochodów z rzeczywiście prowadzonej działalności gospodarczej.
Jak trafnie wskazuje Małgorzata Sieradzka wpływ powyższego wyroku TSUE na polskie prawo zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych przejawia się w tym, że wyróżnione
przez Trybunał elementy, takie jak określoność systemu,
spełnienie świadczenia przez konsumenta oraz zależność
,,ułatwiają dokonywanie oceny w świetle krajowych przepisów. Ich kumulatywne wystąpienie pozwala zakwalifikować
określony system promocyjny jako zakazany w świetle pkt 14
załącznika I do dyrektywy 2005/29/WE i art. 7 pkt 14
u.p.n.p.r.” (Sieradzka, 2014). Ponadto przepisy dyrektywy
2005/29 powinny być interpretowane w oderwaniu od wersji
językowych poszczególnych państw członkowskich UE (i to
w sposób literalny, z uwagi na zamknięty charakter czarnej
listy praktyk handlowych) (Sieradzka, 2014). W analizowanym wyroku TSUE nie odniósł się jednak do niespójności językowej związanej z różnymi wersjami językowymi pkt 14
czarnej listy praktyk handlowych. W tym kontekście należy
przychylić się do poglądu Moniki Namysłowskiej, że ze
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względu na brak określenia w pkt 14 dyrektywy przesłanek
wewnętrznej struktury systemu promocyjnego, zakazane będą zarówno systemy promocyjne typu ,,piramida”, jak i —
występujące w wersji niemeckojęzycznej (niem. Schneeballsystem) — systemy oparte na konstrukcji kuli śniegowej3.
Powyższy wyrok Trybunału wywiera również inny, doniosły skutek w zakresie stosowania prawa krajowego, ponieważ
,,sąd krajowy, stosując przepisy krajowe dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych, ma obowiązek interpretować je
w miarę możliwości w świetle brzmienia i celów dyrektywy
2005/29/WE, dążąc do osiągnięcia zakładanego w niej rezultatu” (Sieradzka, 2014).
W wyroku dotyczącym Loterie Nationale (C-667/15) Trybunał odwoływał się do omówionego powyższej wyroku. Wyrok wydany w sprawie C-667/15 odnosił się do skomplikowanego systemu zbiorowego uczestnictwa w loterii publicznej
w Belgii, znanej jako „Lucky 4 All”. Podstawowa koncepcja
tego systemu polegała na tym, że gracze zwiększali wzajemnie swoje szanse wygranej, jeśli grali razem. Kompletna grupa graczy stanowiła ośmiopoziomową piramidę i pozwalała
na zagranie naraz 9841 kombinacji. Nowy uczestnik systemu,
zapisując się, wpłacał wpisowe w kwocie 10 euro w celu
otrzymania „pakietu startowego”, a następnie uiszczał miesięczną opłatę wynoszącą około 43 euro, za którą mógł nabyć kupony Lotto. Po uiszczeniu miesięcznej opłaty gracz
mógł też wypełnić formularz on-line pozwalający mu wybrać
10 kombinacji Lotto tygodniowo. Następnie przedstawiciel
systemu zanosił blankiety Lotto wszystkich uczestników do
punktu sprzedaży. W przypadku wygranej, kwoty były rozdzielane według wcześniej określonego klucza, tj.: zwycięzca, który wytypował wygrywającą kombinację, otrzymywał
50% całkowitej kwoty wygranej, a 40% przydzielano do
8 poziomów położonych powyżej tej kombinacji. System ,
Lucky 4 All” zajmował cztery pierwsze poziomy każdej grupy, a więc pierwsi gracze byli dopuszczani dopiero począwszy
od poziomu 5. Pozostałe 10% wygranej było ponownie inwestowane w nowe kombinacje. Wreszcie wygrane w kwocie
powyżej 1 mln euro nie były wypłacane graczom, którym
ewentualne wygrane były w ten sposób ograniczone.
W przedmiotowym wyroku TSUE uznał, że system ,,Lucky 4 All” spełniał dwie z trzech przesłanek (które wskazano
w sprawie C-515/12) koniecznych do uznania danego sytemu
za system promocyjny typu ,,piramida”, tj. system ten pozwalał urzeczywistnić korzyść ekonomiczną w postaci zwiększonej szansy na wygraną oraz uzależniał urzeczywistnienie tej
obietnicy od nieustannego przystępowania nowych graczy.
Natomiast wątpliwości dotyczyły trzeciej przesłanki, a mianowicie tego, czy wystarczy jedynie pośredni związek finansowy między składkami wpłacanym przez nowych uczestników a wynagrodzeniem wypłacanym dotychczasowym członkom. Kwestia ta nie była analizowana we wcześniejszym wyroku z 2014 r. Jednak, jak wskazał w nim TSUE, z treści pkt
14 załącznika 1 do dyrektywy 2005/29 wynika, że finansowanie wynagrodzenia, jakie konsument może otrzymać, jest
uzależnione „przede wszystkim” lub „głównie” od świadczeń
wpłaconych następnie przez nowych uczestników systemu.
Natomiast w sprawie C-667/15 TSUE wyraził pogląd, zgodnie z którym z treści tego przepisu nie można wywnioskować,
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że,, wymagany związek finansowy musi być bezpośredni.
Istotne jest uznanie świadczeń wpłacanych przez nowych
uczestników takiego systemu za znaczące lub główne. Punkt
14 załącznika 1 do dyrektywy 2005/29 może zatem mieć zastosowanie do systemu, w którym istnieje pośredni związek
między świadczeniami wpłacanymi przez nowych członków
a wynagrodzeniem pobieranym przez dotychczasowych
członków”. W ocenie TSUE za przyjęciem takiego stanowiska przemawia również to, że przyjęcie odmiennej interpretacji tego przepisu mogłaby pozbawić go skuteczności, ponieważ wymóg bezpośredniego związku pozwalałby łatwo
obejść bezwzględny zakaz obejmujący systemy promocyjne
typu ,,piramida”.
W przypadku systemu ,,Lucky 4 All” szansa wygranej była
związana z nieograniczoną liczbą nowych graczy przyłączających się do tego systemu. Gracze ci wnosili opłaty członkowskie i regularne składki. Do finansowania tego systemu przyczyniała się też ustalona górna granica wygranej, której
prawdopodobieństwo wzrastało wraz z liczbą graczy. Taki
związek finansowy — w ocenie TSUE — miała charakter pośredni, ale niewątpliwy.
Trybunał pozostawił ocenie sądu krajowego zbadanie tych
okoliczności, jak również ustalanie, czy system ,,Lucky 4 All”
stanowi zakazaną praktykę handlową, skoro jego celem było
osiąganie zysku dla samego systemu, czyli dla podmiotów go
promujących, a nie tylko dla graczy.
Oba przedmiotowe orzeczenia Trybunału w istotny sposób przyczyniły się do interpretacji pkt 14 czarnej listy, ponieważ poprzez ustalenie przesłanek decydujących o tym,
czy dany system jest systemem promocyjnym typu ,,piramida”, ułatwiają one sądom krajowym oraz organom ochrony
konsumentów ocenę, czy funkcjonujące w praktyce systemy
wypełniają kryteria pozwalające uznać czy ich działalność
stanowi zakazaną praktykę.

Orzeczenia sądów krajowych
Orzeczenia krajowe, których przedmiotem były systemy
promocyjne typu ,,piramida” są nieliczne. W praktyce analizie w niniejszym opracowaniu poddano dwa wyroki, które
dotyczyły tego samego stanu prawnego, a sprawa była rozpatrywana przez sąd pierwszej instancji (SOKiK) — wyrok SOKiK z 12.09.2017 r. (XVII AmA 19/15), http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000005127
_XVII_AmC_005655_2011_Uz_2012-03-07_001 (4.02.2020),
i sąd drugiej instancji — Sąd Apelacyjny w Warszawie VII
Wydział Gospodarczy — wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8.11.2018 r. (VII AGa 1429/18), http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000003527_VII_AGa
_001429_2018_Uz_2018-11-08_002 (6.02.2020). Analiza obu
tych orzeczeń pozwoli ukazać, z jak skomplikowanym stanem faktycznym może wiązać się w praktyce funkcjonowanie
systemów promocyjnych typu ,,piramida”, szczególnie, że —
tak jak w analizowanych orzeczeniach — funkcjonują one za
pomocą platformy internetowej. Jest to zatem sytuacja podobna do występującej we wcześniej omówionym orzeczeniu
TSUE w sprawie C-667/15. W stanie faktycznym przedmio-
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towego orzeczenia unijnego również system promocyjny typu ,,piramida” („Lucky 4 All”) funkcjonował za pośrednictwem platformy internetowej. Występują jeszcze inne podobieństwa, między tymi dwoma orzeczeniami, ponieważ
w przypadku obu stanów faktycznych kwota, którą musieli
wpłacać uczestnicy systemu, była stosunkowo niewielka.
W wyroku z 8.11.2018 r., wydanym przez sąd drugiej instancji, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację wniesioną przez powoda od wyroku wydanego przez SOKiK
12.09.2017 r. (XVII AmA 19/15). Stan faktyczny dotyczył
prowadzenia przez przedsiębiorcę programu ,,Darczyńcy” realizowanego za pośrednictwem platformy internetowej o charakterze odpłatnym. W jej ramach użytkownicy programu
mogli nawiązywać między sobą kontakty i korzystać z innych
usług (ale nie związanych z oferowaniem towarów i usług).
Aby zostać uczestnikiem programu należało spełnić wymogi
określone w regulaminie serwisu, w tym wnieść opłatę rejestracyjną w kwocie 35 zł. Następnie należało przekazać
pierwszą darowiznę w kwocie 30 zł jednemu ze współuczestników systemu (tzw. Odbiorcy Darowizn), przypisanemu mu
w ramach planu darowizn ustalonego przez przedsiębiorcę.
Każdy nowy uczestnik ,,aktywny” mógł wprowadzić do systemu 6 osób, budując w ten sposób grupę darczyńców dla osoby, znajdującej się w systemie na pozycji dwa poziomy wyżej
nad kręgiem, do którego należał uczestnik ,,aktywny”. Kolejny, drugi krąg był budowany przez osoby zaproszonego przez
niego i liczył 36 darczyńców. Następnie osoby te korzystając
z 6 otrzymanych zaproszeń organizowały krąg liczący maksymalnie 216 osób (36x6). Tworzenie następnych kręgów tworzyło strukturę hierarchiczną. Funkcjonowanie w jej ramach
było uzależnione od przekazywania przez uczestnika kolejnych darowizn na rzecz Odbiorcy Darowizn i wpłacania co
miesiąc na rzecz organizatora systemu 10% różnicy między
sumą otrzymanych darowizn a sumą darowizn świadczonych
na rzecz innych uczestników (stanowiących dochód przedsiębiorstwa). Łącznie uczestnicy dokonując wpłat mogli przekazać swojemu podopiecznemu kwotę 4.900 zł. Natomiast
w kręgu liczącym 216 osób w ramach systemu wzajemnych
darowizn uczestnik mógł otrzymać od darczyńców kwotę
1.058.400 zł (216 x 4.900 zł). W każdej chwili uczestnik systemu mógł też zrezygnować z udziału w nim.
Przedmiotową działalność Prezes UOKiK uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów (zob. też decyzja Prezesa UOKiK nr RKR 32/2014 z 30.12.2014 r., https:
//decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf (7.01.2020). Decyzja
ta następnie została utrzymana przez SOKiK, natomiast
apelacja przedsiębiorcy, jak wcześniej wskazano, została oddalona przez sąd drugiej instancji. W uzasadnieniu swojego
rozstrzygnięcia sąd apelacyjny zaznaczył, że sąd pierwszej instancji trafnie uznał, że prowadzenie i propagowanie przez
przedsiębiorę przy użyciu strony internetowej systemu wzajemnych darowizn to system promocyjny typu ,,piramida”
stanowiący zakazaną praktykę rynkową. Wskazywały na to
następujące jego cechy:
1) odpłatność udziału konsumentów w systemie wzajemnych darowizn,
2) uczestnictwo osób, które wniosły opłatę rejestracyjną,
3) uiszczanie przez uczestnika aktywnego kolejnych daro-

wizn na rzecz Odbiorcy Darowizn (będące warunkiem ich otrzymywania) i płacenie prowizji na rzecz organizatora systemu,
4) ciągłe wprowadzanie do systemu kolejnych uczestników
(będące bezwzględnym warunkiem jego funkcjonowania),
które umożliwiało jego działanie, a także przekazywanie darowizn,
5) struktura oparta na schemacie trójkąta.
Funkcjonowanie powyższego systemu było uzależnione od
ciągłego wprowadzania do niego nowych uczestników, którzy
brali w nim aktywny udział poprzez przekazywanie darowizn.
Jednak nawet aktywne przekazywanie darowizn przez wszystkich aktywnych uczestników, narażało na straty tych, którzy
znajdowali się na niższych szczeblach jego struktury (czego
przedsiębiorca miał świadomość). Zapłata bowiem przez
nich opłaty rejestracyjnej i przekazanie darowizny nie gwarantowało wpłat na ich rzecz, jeżeli nie powstawałyby kolejne
ogniwa systemu. Uzyskiwanie korzyści nie było również uzależnione od sprzedaży lub konsumpcji produktów przez
uczestników systemu. Ponadto — w ocenie sądu apelacyjnego — bezprawności działania przedsiębiorcy nie była uchylona przez fakt, że dokonywane w ramach systemu darowizny
miały charakter dobrowolny (ponieważ wprowadzały de facto
konsumentów w błąd) oraz, że przedsiębiorca poprzez stronę
internetową udostępniał również inne elementy serwisu.
Powyższe orzeczenia sądów krajowych (faktycznie dotyczące jednego stanu faktycznego) pozwalają wyodrębnić
elementy konstrukcyjne systemu, dzięki którym można ocenić, czy stanowi on zakazana praktykę. Z reguły podmioty
funkcjonujące jako systemy promocyjne typu ,,piramida”
działają za pomocą platform internetowych, tworząc dla potencjalnego uczestnika dość skomplikowany system, który
utrudnia rozpoznanie, że w praktyce jest to zakazana praktyka. Niewątpliwie wprowadzenie w błąd uczestników ułatwiają takie czynniki jak: funkcjonowanie systemu za pomocą platformy internetowej (co ułatwia ich pozyskiwanie
i zwiększa zasięg oddziaływania sytemu), z reguły niskie
opłaty wstępne i obietnica wysokich oraz łatwych dochodów, a także określanie świadczeń w sposób utrudniający
rozpoznanie ich prawdziwej istoty, np. jako darowizna. Powoduje to, że potencjalni uczestnicy, nie spodziewają się, że
system, w którym uczestniczą może stanowić zakazaną praktykę w postaci systemu promocyjnego typu ,,piramida”.
Jak pokazują przytoczone poniżej przykłady decyzji i postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK dotyczących
tej zakazanej praktyki, przedsiębiorcy mogą stosować jeszcze
bardziej wyrafinowane metody wprowadzania konsumentów
w błąd.

Postępowania prowadzone przez
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów dotyczące systemów
promocyjnych typu ,,piramida”
(wybrane przykłady)
Prezes UOKiK prowadzi wiele postępowań związanych
z nieuczciwą praktyką rynkową, jaką jest system promocyjny
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typu ,,piramida”. Informacje dotyczące tych postępowań są
zamieszczane na stronie internetowej UOKiK. Ich analiza
pozwala na sformułowanie następujących wniosków. Po
pierwsze, podmioty, które są przedmiotem postępowań prowadzonych przez UOKiK z reguły mają swoją siedzibę poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. Singapur, Belize,
Wyspy Dziewicze, Dubaj). Po drugie, zachęcają konsumentów do inwestowania w aktywa, które wydają się bardzo
atrakcyjne pod względem opłacalności (np. kryptowaluty,
diamenty, złoto inwestycyjne). Często są one nazywane
w różny sposób np. ,,pakiety uczestnictwa”, ,,pakiety edukacyjne”, ,,świadectwa uczestnictwa”, czy różnego rodzaju klubowe czy członkowskie bonusy, bony klubowe. Po trzecie,
istotnym elementem uczestniczenia w działalności tego podmiotu jest aktywne namawianie innych osób do wpłaty pieniędzy.
Niektóre z tych postępowań zakończyły się również wydaniem przez Prezesa UOKiK decyzji dotyczących systemu
promocyjnego typu ,,piramida”. Tytułem przykładu można
tu przytoczyć decyzję przez Prezesa UOKiK nr DOIK-6107/17/KJ z 10.10.2017 r. wydaną w sprawie przedsiębiorcy Recyclix sp. z o.o. (https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez. nsf/
43104c28a7a1be23c1257eac006d8dd4/dd5fa153d6e2fd3cc12581f300544487/$FILE/DECYZJA%20Nr%20DOIK42017.pdf (4.01.2020).
Jest to o tyle ciekawe rozstrzygnięcie, że produktem inwestycyjnym w przedmiotowej sprawie nie były typowe produkty, takie jak np. złoto inwestycyjne czy diamenty, ale były to
inwestycje w surowce wtórne oraz w sprzęt produkcyjny.
Istotą produktu inwestycyjnego było bowiem dokonywanie
przez konsumentów wpłat w celu zakupu minimum 100 kg
odpadów. Za wprowadzenie nowego członka do systemu
konsument otrzymywał określoną prowizję. Uczestnicy programu mogli także otrzymać dodatkowe zyski z rozbudowy
systemu. Konsument dokonywał rejestracji na stronie internetowej i mógł pozyskiwać prowizję w ramach jednego
z czterech poziomów, których elementem wspólnym było polecanie uczestników. Prezes UOKiK uznał, że działanie spółki stanowiło nieuczciwą praktykę rynkową określoną w art.
7 pkt 14 u.p.n.p.r. Na swojej stronie internetowej zamieszczała ona bowiem informacje o tym, że prowadzi działalność
polegającą m.in. na poszukiwaniu dostawców surowców, magazynowaniu i przygotowywaniu surowców do recyklingu.
Każdy nowy uczestnik otrzymywał na początku kwotę 20 euro, która miała być przeznaczona na zakup próbnego pakietu 100 kg odpadów (za pośrednictwem konta internetowego). Jednocześnie jednym ze sposobów zwiększenia dochodu
była prowizja za pozyskanie nowych członków i wprowadzenie ich do systemu (funkcjonowali oni w ramach wcześniej
wskazanej, czterostopniowej struktury). Powyższy przykład
pokazuje, że również działalność taka jak recykling odpadów, a więc pozornie nie mająca żadnego związku z piramidą finansową, może posłużyć do takiej nielegalnej działalności. Co zastanawiające, potencjalnych inwestorów, który mogli zobaczyć proces przetwarzania odpadów nie zdziwiła np.
nieskazitelna czystość ubrań roboczych personelu (Raport,
2019, s. 128–129).
Przykładowe postępowania prowadzone przez Prezesa
UOKiK, dotyczące systemu promocyjnego typu ,,piramida”,
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potwierdzają wcześniejszą tezę, że przedsiębiorcy, którzy dopuszczają się tej zakazanej praktyki są kreatywni w zakresie
wprowadzania konsumentów w błąd co do istoty prowadzonej przez siebie działalności. W szczególności zachęcają nowych uczestników do uczestnictwa w takim systemie łatwymi
i wysokimi dochodami, a także — na co wskazuje przykład
powyższej decyzji Prezesa UOKiK — w taki sposób modyfikują produkt inwestycyjny, aby utrudnić jego powiązanie
z przedmiotową zakazaną praktyką, utrudniając w ten sposób okrycie przez uczestników systemu, iż fatycznie ma on
cechy piramidy finansowej.

Wnioski końcowe
Przedstawione w niniejszym opracowaniu orzecznictwo
unijne i krajowe oraz postępowania prowadzone przez Prezesa UOKiK ukazują, jak skomplikowane są funkcjonujące
w praktyce systemy promocyjne typu ,,piramida”. Rozpoznanie przez potencjalnego uczestnika tego faktu mogą utrudniać takie jego elementy wprowadzające go w błąd, jak m.in.
atrakcyjność produktu inwestycyjnego, który tradycyjnie
przez uczestników może być kojarzony ze stabilnymi i wysokimi dochodami (np. złoto inwestycyjne). Biorąc pod uwagę
wysoki stopień skomplikowania takich systemów, istotne jest
przeanalizowanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości dotyczących sytemu promocyjnego typu ,,piramida”, głównie ze
względu na ich znaczenie dla ochrony konsumentów rynku
finansowego. To z reguły bowiem konsumenci na rynku finansowym, znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej,
chcąc szybko osiągnąć atrakcyjne dochody (lub otrzymać towar lub usługę), mogą być narażeni na wprowadzenie ich
w błąd przez przedsiębiorcę działającego w formie systemów
promocyjnych typu ,,piramida”.
W uzasadnieniach przedmiotowych orzeczeń ujęto rozważania, które mogą wpłynąć głównie na stosowanie polskiego
prawa ochrony konsumentów, a w szczególności przepisów
ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Przede wszystkim w oparciu o oba orzeczenia można
przeanalizować elementy konstrukcyjne systemu promocyjnego typu ,,piramida” w rozumieniu pkt 14 czarnej listy
praktyk handlowych, którymi są:
1) obietnica korzyści ekonomicznej,
2) uzależnienie wysokości korzyści od przystąpienia do
systemu innych konsumentów,
3) wpłacenie przez konsumenta świadczenia finansowego
— bez znaczenia jest tu jego wysokość,
4) fakt, że większość dochodów systemu nie pochodzi
z działalności gospodarczej,
5) związek — choćby pośredni — między świadczeniami
wpłacanymi przez nowo przystępujących członków a wynagrodzeniem pobieranym przez istniejących członków.
Ponadto przy stosowaniu przepisów dotyczących systemu
promocyjnego typu ,,piramida” polski sąd powinien więc —
jak trafnie wskazała Małgorzata Sieradzka — uwzględnić
jej brzmienie i cele dyrektywy 2005/29 i dążyć do osiągnięcia zakładanego w niej rezultatu (Sieradzka, 2014). Oba
orzeczenia TSUE pomagają to osiągnąć, ponieważ precy-
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zują elementy konstrukcyjne systemu promocyjnego typu
,,piramida”.
Podobne znaczenie dla ochrony prawa konsumentów mają poddane analizie orzeczenia sądów krajowych. Przede

wszystkim pozwalają one bowiem wskazać również te elementy konstrukcyjne tej zakazanej praktyki, które mogą
w praktyce pomóc w ocenie, czy dany system stanowi zakazany system promocyjny typu ,,piramida”.

Przypisy/Notes
1 Z reguły to właśnie piramida finansowa jest najczęstszą formą działalności parabanków., szerzej zob. Raport Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku
Finansowym: Nieprawidłowości na rynku finansowym a ochrona konsumenta, Warszawa, wrzesień 2019, s. 45–46.
2 Kwestia ta będzie poddana analizie w dalszej części opracowania w związku z wyrokiem TSUE z 3.04.2014 r. (C-515/12), Dz.U. UE C 159, poz. 7/1.
3 M. Namysłowska, Glosa do wyroku TS z 3.04.2014 r. (C-515/12), LEX/el. W przypadku systemu promocyjnego typu „piramida” organizator ,,podpisuje umowę
z pierwszym klientem, a ten zawiera umowy z klientami pozyskanymi przez siebie. Natomiast w przypadku systemu kuli śniegowej organizator zawiera umowę z klientami pozyskanymi przez siebie, a także z klientami pozyskanymi przez jego klientów”
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