
KonKursy
na Facebooku – słodka 
promocja czy słone koszty?

// KonKursy na FacebooKu mogą stać się 
dosKonałym narzędziem do promocji 

własnej marKi, pozysKania nowych Klientów, 
zbudowania zaangażowania, wsparcia, a nawet 

zwięKszenia sprzedaży. jednaK nieumiejętnie 
przeprowadzone mogą zaszKodzić obu 

stronom – Firmie, Która organizuje KonKurs, 
jaK i osobom biorącym w nim udział. istotne 
oKazują się nie tylKo przemyślana strategia, 

znajomość celu, jaKi przyświeca organizacji 
zabawy, ale taKże zarządzanie Kryzysowe 
i znajomość przepisów prawa. braK jego 

znajomości nie zwalnia od odpowiedzialności, 
a ta w tym przypadKu może być całKiem spora 

– od utraty reputacji po Kary pieniężne. //Tekst: angelika borysiak

14

M a r k e t i n g



Na straży regulamiNu

Polskie prawo (poza organizacją loterii) 

nie wymaga sporządzenia regulaminu 

konkursu. Wymaga tego jednak regula-

min Facebooka, a – co oczywiste – na-

sze działania marketingowe muszą być 

zgodne zarówno z jednym, jak i z dru-

gim aktem regulującym obowiązek 

określonego postępowania. stworzenie 

odpowiedniego i zgodnego z prawem 

dokumentu nie jest takie proste, jak mo-

głoby się wydawać. Powinny się w nim 

znaleźć przede wszystkim dane organi-

zatora, termin rozpoczęcia i zakończe-

nia konkursu, określenie, do kogo ten 

jest kierowany (osoby poniżej 18. roku 

życia muszą przedstawić zgodę rodzi-

ca lub opiekuna), zasady, nagrody wraz 

z określeniem ich nominalnej wartości, 

sposoby ich przyznawania i przekazania, 

możliwości składania i rozpoznawania 

reklamacji, zgoda na przetwarzanie da-

nych osobowych i Polityka Prywatności.

Konieczne jest również zamieszcze-

nie informacji o tym, że promocja nie 

jest sponsorowana, popierana ani prze-

prowadzana przez portal, a także zapis 

o pełnym zwolnieniu Facebooka z od-

powiedzialności za czyny niezgodne 

z prawem bądź regulaminem, a zwią-

zane z przeprowadzeniem konkursu. 

niemniej – co naturalne – musi być on 

zgodny z przepisami kraju, w którym jest 

organizowany, bo zasady jego obowiązy-

wania określa nie tylko wewnętrzny regu-

lamin serwisu, ale również polskie prawo, 

w szczególności ustawa z dn. 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (Dz.u. 2009  

nr 201 poz. 1540). szczególnie zadbać 

należy, aby nadać konkursowi odpowied-

ni kształt. Konieczne jest zwrócenie bo-

wiem uwagi, czy forma, w jakiej zosta-

nie zorganizowana promocja, stanie się 

konkursem czy grą losową, bo od tego 

będzie zależeć szereg formalności, któ-

rych należy dopełnić.

Przede wszystkim regulamin nie mo-

że zawierać tzw. klauzul niedozwolo-

nych (abuzywnych). Lista takich posta-

nowień umownych, prowadzona przez 

Prezesa urzędu ochrony Konkurencji 

i Konsumentów, określa tego rodzaju 

postanowienia, które ze względu na ja-

skrawą sprzeczność z interesami na-

bywcy lub dobrymi obyczajami zostały 

uznane przez sąd ochrony Konkurencji 

i  Konsumentów za niedozwolone. 

nierozważne ich zastosowanie w jakim-

kolwiek akcie regulującym prawa i obo-

wiązki może prowadzić do uchylenia 

interesującego nas regulaminu konkur-

su w części zawierającej taką klauzulę, 

a przez to brak związania takim posta-

nowieniem. Zastosowanie tego rodza-

ju zapisów rodzi również wymierną 

odpowiedzialnością finansową, m.in. 

kara w wysokości  ok. 1000 zł,  grzywna 

do 10% przychodu za zeszły rok obroto-

wy, koszty publikacji wyroku w Monitorze 

sądowym i Gospodarczym oraz wpis 

do  internetowego rejestru Klauzul 

niedozwolonych urzędu ochrony 

Konkurencji i Konsumentów. 

organizacja konkursu rodzi również 

obowiązki podatkowe. Zarówno na or-

ganizatorze, jak i zwycięzcy ciąży obo-

wiązek uiszczenia podatku od nagród, 

zgodnie z ustawą o podatku dochodo-

wym od osób fizycznych art. 30 ust. 1  

pkt 2 (Dz.u. 1991 nr 80 poz. 350). 

Dotychczas panowało i często nadal 

panuje przekonanie, że nagrody o war-

tości poniżej 760 zł nie podlegają opo-

datkowaniu przez organizatora. Mimo 

że zapis w ustawie nie uległ zmianie, to 

organy obecnie interpretują go zupeł-

nie inaczej. Dotychczas wystarczyło, 

żeby promocja była emitowana przez 

środki masowego przekazu, a więc i in-

ternet. Teraz musi być przez nie także 

organizowana, a oznacza to nic inne-

go jak fakt, że aby skorzystać ze zwol-

nienia organizatorem konkursu, musi 

być podmiot będący środkiem maso-

wego przekazu (radio, prasa, telewi-

zja, portal internetowy). Takie wnioski 

płyną m.in. z wyroku nsA z dn. 4 lute-

go 2016 r., sygn. II FsK 3140/13, który 

stanął na stanowisku, że ze zwolnienia 
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mogą korzystać tylko podmioty bę-

dące środkiem masowego przekazu. 

Jeśli się do nich nie zaliczasz, musisz 

się liczyć z obowiązkiem zapłaty podat-

ku. Pamiętaj zatem, aby planując kon-

kurs i dopinając jego budżet, nie zapo-

mnieć o obowiązkach podatkowych 

z nim związanych. nagrody opodat-

kowane są bowiem 10-procentowym 

podatkiem PIT. organizator (jako płat-

nik podatku) zobowiązany jest – przed 

wydaniem nagrody – do pobrania od 

zwycięzcy podatku lub potrącenia od-

powiedniej kwoty na konto zaliczki na 

podatek i uiszczenia opłaty we właści-

wym urzędzie skarbowym (ok. 11,11% 

wartości nagrody). niedopełnienie te-

go obowiązku to przestępstwo (bądź 

wykroczenie – w zależności od wy-

sokości uszczuplonego podatku) kar-

noskarbowe, za które grozi grzywna 

do 720 stawek dziennych, czyli nawet  

18 milionów zł!

KoNKurs czy loteria? 

Poprzez loterię rozumie się grę, któ-

rej efekt zależy głównie od przypad-

ku, a o wygranej decyduje losowanie. 

oznacza to, że bez zgłoszenia bądź 

pozwolenia zabronione jest organi-

zowanie konkursów, w których „spo-

śród prawidłowych/ najciekawszych/ 

wszystkich odpowiedzi rozlosujemy na-

grody…”, a takie konkursy na profilach 

restauracji (i nie tylko) można spotkać 

najczęściej.

Aby loteria była legalna, wymagane jest 

m.in. zgłoszenie z wnioskiem do Izby 

Celnej, spełnienie szeregu wymogów for-

malnych i finalnie uzyskanie zezwole-

nia. Potem należy jeszcze uiścić opłatę 

w wysokości 10% wartości puli nagród, 

jednak nie mniej niż 50% kwoty bazo-

wej oraz utworzyć komisję konkurso-

wą, w skład które musi wchodzić oso-

ba posiadająca świadectwo kwalifikacji 

Ministerstwa Finansów. skomplikowane 

i czasochłonne? A to jeszcze nie koniec. 

urząd na rozpatrzenie Twojego wniosku 

ma aż 6 miesięcy!

Jakie kary grożą, jeśli zechcemy ominąć 

przepisy? Izba Celna może nałożyć karę 

pieniężną i na organizatora, i uczestnika 

konkursu. W pierwszym przypadku jest 

to 100% z przychodów uzyskanych z lo-

terii, w drugim – 100% wartości uzyskanej 

nagrody. Jeśli jest to nagroda rzeczowa, 

uczestnik musi zwrócić jej równowartość.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której pula 

nagród wynosi mniej niż 4350,83 zł. 

Jest to wtedy tzw. mała loteria fanto-

wa i nie wymaga zezwolenia, a jedy-

nie zgłoszenia do Izby Celnej. nie jest 

to związane z żadnymi opłatami i na-

leży je dokonać nie później niż 30 dni 

przed dniem rozpoczęcia planowane-

go konkursu. Zezwolenia, ani nawet 

zgłoszenia nie wymaga również gra, 

w której każdy  los wygrywa, a nagro-

dy są jednakowe, gdyż z definicji nie 

jest to loteria.

W związku z tym loterii lepiej unikać. 

Co zatem w zamian? Możliwości jest 

dużo, moim zdaniem najlepsze rozwią-

zanie stanowi kryterium kreatywności, 

tzn. wygrywa najciekawsza odpowiedź, 

najlepsze zdjęcie itp., które ocenia ko-

misja konkursowa, w skład której wcho-

dzi organizator lub jego przedstawicie-

le. Często spotykam się z konkursami, 

w których zwycięzcą zostaje osoba, 

której komentarz otrzyma najwięcej 

polubień. Jest to o tyle ryzykowne, że 

mogą podnieść się pretensje o niepraw-

dziwość uzyskanych głosów – nabijanie 

ich przez zewnętrzne aplikacje, grupy 

konkursowe, kupowanie itp. A stąd już 

tylko krok do kryzysu.

Dobre i złe praKtyKi

Kto z Was czyta regulaminy i zapi-

sy tzw. drobnym drukiem? Ja czytam 

i Wam też to radzę. Coraz głośniejsze 

są ostatnio przypadki konkursów, w któ-

rych można wygrać iPhone’y bez pu-

dełek, rowery z drobnymi rysami albo 

samochody Audi, ale... na zdjęciu. o ile 

uczestnictwo w takich akcjach wiąże 

się ze stratą czasu, to często może wią-

zać się z nieprzyjemnymi konsekwen-

cjami, np. utratą sporych środków finan-

sowych. Wystarczy, że podamy numer 

telefonu i zaakceptujemy zapis (którego 

przecież nie czytaliśmy) i zamiast wy-

grać telefon jedyne, co otrzymamy to 

sMs-y, za odbieranie których przyjdzie 

nam słono zapłacić… 

Wracając do regulaminu Facebooka, 

w punkcie 3 w rozdziale Promocje 

możemy przeczytać: „(…) do przepro-

wadzania promocji nie można wyko-

rzystywać prywatnych osi czasu ani 

połączeń ze znajomymi (np. niedozwo-

lone jest stosowanie rozwiązań typu 

<<udostępnij na swojej osi czasu, aby 

wziąć udział w promocji>>, <<udostęp-

nij na osi czasu znajomego, aby uzy-

skać dodatkowe udziały w promocji>> 

czy <<oznacz znajomych w tym po-

ście, aby wziąć udział w promocji>>)”. 

od uczestników konkursu nie wolno 

zatem wymagać udostępnienia postu 

konkursowego ani żadnych innych tre-

ści („udostępnij ten post publicznie…”), 

oznaczania w poście lub w komentarzu 

znajomych („…oznacz w poście dwóch 

swoich znajomych”).

Zasady zawarte w tym regulaminie bar-

dzo często się zmieniają, warto więc 

być na bieżąco.

Konkurs, nawet najlepszy, nigdy nie bę-

dzie gwarancją zwiększenia sprzedaży 

albo zbudowania wartościowej grupy 

fanów na profilu. Może pojawić się kry-

zys zarówno podczas jego trwania, jak 

i po ogłoszeniu wyników. Może spo-

tkać się ze słabym zainteresowaniem. 

Może przyciągnąć niewłaściwe osoby. 

Wartościowi fani to tacy, którzy wyka-

zują się przede wszystkim zaangażowa-

niem. Istnieje grono osób, które parają 

się uczestnictwem w konkursach wsze-

lakich. owszem, polubią Twój profil, ale 

nie są i nigdy nie będą zainteresowa-

ni usługami, jakie oferuje dana marka. 

To kiepska grupa docelowa, a posia-

danie takich fanów (podobnie jak ich 

kupowanie) może tylko zaszkodzić, bo 

wpływa niekorzystanie na Edge rank 

i na zasięgi, które powinny być prze-

znaczone dla osób, które są albo mo-

gą zostać Twoimi klientami. Dlatego, 

mimo że zgodnie z regulaminem ja-

ko kryterium uczestnictwa w konkursie 

można stawiać konieczność polubie-

nia fanpage, przyciągnie grono niewar-

tościowych fanów i jest to nieopłacal-

ne. W takim razie jak stworzyć konkurs, 

który zaangażuje właściwe osoby? 

Powinien być związany z produktami 

bądź usługami, które oferujesz.

JaK zorgaNizować Dobry 

KoNKurs?

1. Po pierwsze, musisz wyznaczyć cel. Co 

chcesz osiągnąć, organizując konkurs? 

Zebrać opinie, pozyskać nowych fanów, 

zwiększyć sprzedaż, przyciągnąć gości 

do lokalu? Musisz to wiedzieć. 

2. następnie zdecyduj, gdzie chcesz 

przeprowadzić konkurs – do wybo-

ru masz oś czasu albo aplikację, naj-

częściej płatną. Dotychczas marki 

chętnie korzystały z zewnętrznych 

narzędzi do przeprowadzania pro-

mocji, bo pozwalały one zazwyczaj 

na wymuszanie polubień profilu, cza-

sem konieczność zaproszenia x zna-

jomych. Takie procedury są obecnie 

niedozwolone.
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3. Wymyśl ciekawy i angażujący konkurs. niech praca, którą 

muszą włożyć uczestnicy w wykonanie zadania konkurso-

wego, będzie adekwatna do oferowanej nagrody. Zastanów 

się, w jaki sposób przyciągniesz wartościowych fanów, któ-

rzy nie będą tylko cyfrą na profilu, ale w przyszłości staną się 

realnymi klientami.

4. napisz dobry regulamin. Zapoznaj się ze wspomnianą wcze-

śniej ustawą, przeczytaj zasady Facebooka.

5. Promuj konkurs, aby dotarł do jak największej liczby osób. 

Zasięgi organiczne są coraz bardziej obcinane. Jeśli chcesz, 

żeby dowiedziało się o nim jak najwięcej osób, skorzystaj 

z reklamy. Ponadto stosowną informację zamieść na stro-

nie internetowej. Możesz przekierować fanów z innych pro-

fili społecznościowych. Możesz udostępnić post na grupach 

konkursowych. 

Jeśli zależy Ci na przyciągnięciu klientów do lokalu, połącz 

konkurs z koniecznością jego odwiedzenia. Przykładowo: na 

hasło, które będą znali tylko Twoi fani na Facebooku, otrzymają 

dużą pizzę w cenie małej. Albo napój gratis. ograniczasz wtedy 

zasięg konkursu, ale jeśli Twój lokal mieści się w Krakowie, jak 

często będą go odwiedzać goście z Gdańska?

 Jeśli chcesz zbudować świadomości nowego dania, poproś 

fanów o wymyślenie jego nazwy. serwujesz zapiekanki? niech 

jedną z pozycji skomponuje zwycięzca konkursu. Potrzebujesz 

ocieplenia wizerunku? niech zadaniem konkursowym będzie 

opisanie idealnego weekendu. nagroda? realizacja marzeń!

Żeby zorganizować dobry konkurs, zbudować zaangażowanie 

i zrealizować cele biznesowe, nie musisz mieć wielkiego bu-

dżetu ani drogich aplikacji. najważniejszy jest pomysł, nie za-

szkodzi również znajomość przepisów. Konkurs fotograficz-

ny, slogan reklamowy, rywalizacja, przepis, podpis do zdjęcia… 

ogranicza Cię jedynie wyobraźnia!

Gdy nie zależy Ci na pozyskaniu nowych klientów, ale na zwięk-

szeniu sprzedaży, rozważ formę, którą stosują duże marki: 

„Kup dowolny produkt naszej marki, zarejestruj paragon, wy-

konaj zadanie konkursowe i wygraj”. Czemu nie wykorzystać 

tego w lokalu, np. sprzedając pizzę? W końcu powinniśmy brać 

przykład z góry.

spotkaliście się ostatnio z angażującym i dobrze zorganizowa-

nym konkursem? napiszcie do mnie! 

AngelikA BorysiAk //

Autorka bloga angelikaborysiak.pl, 

specjalistka ds. marketingu i social 

media manager w branży gastro-

nomicznej, z którą jest związana 

od 2007 r. nieoceniona (ale do-

ceniana!) w budowaniu strategii 

marki i prowadzenia komunikacji 

internetowej szefów kuchni i re-

stauracji. Poza branżą gastrono-

miczną doświadczenie marketin-

gowe zdobywała w agencji kreatywnej, gdzie współtworzyła 

działania dla wielu znanych firm, nie tylko sektora HoreCa. 

Prywatnie uwielbia swojego kota i zwiedzanie świata z ple-

cakiem.
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