
STRESZCZENIE

Istnieje wiele form promocji firmy i  jej produktów możli-
wych do zorganizowania na platformach społecznościo-
wych. Najpopularniejsze to: sprzedaż premiowana, program 
lojalnościowy, loterie promocyjne, konkursy, i  choć wydają 
się do siebie podobne, to jednak znacząco się od siebie róż-
nią, w szczególności w odniesieniu do wymagań formalnych.

Celem artykułu było omówienie zarysu konkursu organizo-
wanego w formie przyrzeczenia publicznego nagrody konkur-
sowej, wskazanie wymagań popularnych platform społeczno-
ściowych wobec organizatorów takich akcji promocyjnych, 
a także zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy. 

Właściciele salonów kosmetycznych planujący zorgani-
zowanie konkursu w  mediach społecznościowych powin-
ni szczególnie zatroszczyć się o jego poprawność, ponieważ 
wpływa to nie tylko na ich odpowiedzialność prawną, ale 
także na wizerunek salonu kosmetycznego.

Słowa kluczowe: konkurs, promocja gabinetu 
kosmetycznego, marketing online, akcja promocyjna

ABSTRACT

There are many forms of promoting a  company and its 
products that can be organized on social media platforms. 
The most popular ones are: premium sales, loyalty pro-
gram, promotional lotteries, competition, and although 
they seem similar, they differ significantly, in particular 
with regard to formal requirements.

The aim of the article is to discuss the outline of a compe-
tition organized in the form of a public promise of reward, 
indication of the requirements of popular social media plat-
forms towards organizers of such promotional campaigns, 
and to draw attention to the most common mistakes. 

Beauty salon owners planning to organize a competition 
in social media should especially take care of its legal cor-
rectness, because it affects not only their legal liability, but 
also the public perception.
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Konkurs jako forma promocji 
gabinetu kosmetycznego  

na portalach społecznościowych
Competition as a form of promotion of the beauty salon  

on social media platform

WSTĘP
Obecnie internet na tle tradycyjnych mediów, jakimi są pra-
sa, radio czy telewizja, stał się jednym z głównych kanałów 
komunikacji. Dzięki dynamicznemu rozwojowi technolo-
gicznemu media społecznościowe (social media) oprócz roz-
rywki, dostarczają narzędzia do utrzymywania pozytyw-
nych relacji pomiędzy firmą a  jej otoczeniem tzw. public 

relations oraz stały się jednym z głównych kanałów marke-
tingowych. 

Dostrzegli to również właściciele salonów beauty, któ-
rzy każdego dnia tworzą profile na wspomnianych platfor-
mach, w celu promocji i sprzedaży swoich usług.

Samo posiadanie konta w  mediach społecznościowych 
jest jednak niewystarczające. Obecnie należy podejmo-
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wać szereg działań w  celu budowania relacji handlowych, 
coraz częściej określanych mianem proklienckich, aby za-
chęcić potencjalnego klienta do odwiedzania profilu firmy, 
a w dalszej perspektywie zakupu produktu lub usługi. Jed-
nym ze sposobów wsparcia działań sprzedażowych przed-
siębiorcy, są różnego rodzaju akcje promocyjne. Spośród 
metod promocyjnych, z pozoru jedną z najłatwiejszych, jest 
organizacja konkursu. Jako instytucja uniwersalna – kon-
kurs jest wykorzystywany niemalże w każdej dziedzinie ży-
cia. Środki masowego przekazu regularnie podają do pu-
blicznej wiadomości komunikaty informujące oraz zachę-
cające do udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury, 
sztuki, dziennikarstwa czy sportu. Organizowanie tego typu 
akcji promocyjnych jest obecnie zjawiskiem powszechnym. 

Wykorzystywanie instytucji konkursu jako formy marke-
tingu jest sytuacją, w  której wszyscy wygrywają, tzw. win-
-win. Przedsiębiorca zyskuje na popularności, staje się bar-
dziej rozpoznawalny, zainteresowanie jego usługami rośnie, 
a potencjalny klient dzięki wygranej ma możliwość zapozna-
nia się z usługą lub produktem. Organizator nie może jednak 
zapominać, że nawet najprostszy konkurs musi być zgodny 
z powszechnie obowiązującym prawem, jak również regula-
minami czy zasadami panującymi na platformie, którą wy-
korzystuje do zorganizowania akcji promocyjnej.

W artykule skupiono się na omówieniu najważniejszych 
elementów instytucji przyrzeczenia publicznego nagrody 
konkursowej (potocznie nazywanej konkursem), wymaga-
niach popularnych platform społecznościowych stawianych 
organizatorom takich akcji promocyjnych, jak również na 
najczęściej popełnianych błędach w trakcie organizacji kon-
kursu. Prawidłowe zorganizowanie konkursu ma niebagatel-
ne znaczenie w kontekście odpowiedzialności prawnej. Nie-
prawidłowe zorganizowane akcji promocyjnej, nie w formie 
konkursu, lecz loterii promocyjnej, przy jednoczesnym nie-
spełnieniu obowiązków prawnych wynikających z tejże for-
my naraża organizatora nie tylko na odpowiedzialność ad-
ministracyjną wskazaną w ustawie o grach hazardowych, ale 
również na odpowiedzialność karnoskarbową, której podle-
ga nie tylko organizator, ale również uczestnik.

KONKURS A LOTERIA PROMOCYJNA
Istnieje wiele form akcji promocyjnych możliwych do zor-
ganizowania na platformie społecznościowej. Należy do 
nich zaliczyć: sprzedaż premiowaną, program lojalnościo-
wy, loterie promocyjne czy konkursy. Terminy: konkurs 
i loteria bywają postrzegane jako synonimy. Choć pozornie 
obie formy promocji wyglądają podobnie, to jednak znaczą-
co się od siebie różnią, w  szczególności w  odniesieniu do 
wymagań formalnych, które należy spełnić.

Loteria promocyjna
Loteria promocyjna to rodzaj gry losowej o nagrody pienięż-
ne lub rzeczowe, której wynik w szczególności zależy od przy-

padku. Cechą odróżniającą loterię promocyjną od konkursu 
jest atrybut losowości. Głównymi elementami obligatoryjny-
mi loterii promocyjnej są: możliwość wygrania nagrody pie-
niężnej lub rzeczowej, losowy wybór zwycięzcy oraz posia-
danie przez uczestnika dowodu udziału w  grze. Dowodem 
udziału w grze może być nabycie towaru, usługi lub inny do-
wód, na przykład „polubienie na stronie serwisu społeczno-
ściowego materiałów zamieszczonych przez organizatora 
konkursu i ich publiczne udostępnienie w sieci” [1-3].

Konkurs jako forma przyrzeczenia publicznego
Konkurs to publiczne przyrzeczenie nagrody konkursowej 
za najlepsze dzieło lub czynność, czyli wykonanie zadania 
konkursowego [4]. Podstawowym elementem konkursu jest 
zatem fakt, że nagrodę może otrzymać nie ta osoba, która 
wykaże się wykonaniem wskazanego zadania konkursowe-
go wynikającego z ogłoszenia, lecz wyłącznie ta, która w oce-
nie organizatora (przyrzekającego) lub powołanej w  tym 
celu komisji konkursowej wykona zadanie konkursowe naj-
lepiej. W ramach konkursu dopuszcza się możliwość wyko-
nania pracy konkursowej w odniesieniu do czasu wykona-
nia zadania, na przykład osoba która jako pierwsza udzie-
li poprawnej odpowiedzi, otrzyma nagrodę. W takim ujęciu 
najlepszą czynnością jest odpowiedź udzielona w  najkrót-
szym czasie [5]. Elementami obligatoryjnymi konkursu są: 
obietnica nagrody dla osoby która spełni dzieło lub czyn-
ność wskazaną przez organizatora konkursu (przyrzekają-
cego), publiczne ogłoszenie obietnicy, określenie zadania 
konkursowego (dzieła lub czynności) podlegającego ocenie, 
wskazanie zasad wyboru najlepszego zadania konkursowe-
go, wskazanie terminu, w którym można się ubiegać o na-
grodę, regulamin oraz przyznanie nagrody [4, 6].

W celu zorganizowania konkursu należy w pierwszej ko-
lejności określić krąg adresatów akcji promocyjnej, czy-
li podmiotów, które na podstawie swoich kwalifikacji lub 
zdolności będą mogły wziąć udział w konkursie. Organiza-
tor musi również określić rodzaj, liczbę i  wartość nagród, 
o których wygranie będą konkurować uczestnicy. Następnie 
należy sformułować zadanie konkursowe, które uczestnicy 
konkursu będą musieli wykonać. W trakcie formułowania 
czynności lub dzieła do realizacji należy określić również 
kryteria oceny wyboru najlepszego zadania konkursowego. 
Na tym etapie organizator powinien zdecydować o  ewen-
tualnym powołaniu komisji konkursowej odpowiedzialnej 
za wybór najlepszego zadania. Wreszcie organizator musi 
zaplanować czas trwania konkursu, termin i sposób ogło-
szenia wyników, jak również sposób przekazania nagro-
dy. Wskazane wyżej elementy powinny być zawarte w  re-
gulaminie, którego celem jest określenie zasad konkursu, 
jego ram prawnych, jak również zapewnienie prawidłowe-
go przebiegu akcji promocyjnej. W ramach regulaminu na-
leży uregulować nie tylko kwestie organizacyjno-technicz-
ne, ale również informacje o konieczności odprowadzenia 
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podatku lub skorzystania z ewentualnych zwolnień, zasady 
przetwarzania danych osobowych osób fizycznych biorą-
cych udział w konkursie, zasady odpowiedzialności organi-
zatora lub właściciela platformy, na której zostanie zorgani-
zowany konkurs czy kwestie autorskich praw majątkowych 
do zadania konkursowego.

Warto zaakcentować, że organy podatkowe traktują de-
finicję konkursu wyłącznie w  ujęciu potocznym, nie zaś 
jako szczególny rodzaj przyrzeczenia publicznego. W  tym 
świetle konkurs jest to rywalizacja w określonej pod wzglę-
dem ilościowym grupie podmiotów, w  określonym zakre-
sie (dziedzinie), w zamkniętym przedziale czasowym, który 
determinuje ową rywalizację o miano zwycięzcy pod wzglę-
dem podmiotowym i przedmiotowym [7].

W loterii promocyjnej, podobnie jak w  konkursie orga-
nizowanym w  formie przyrzeczenia publicznego, nagrody 
konkursowej, można wygrać zarówno nagrody pieniężne, 
jak i rzeczowe. W odróżnieniu jednak od konkursu, w lote-
rii promocyjnej wybór zwycięzcy odbywa się przez loso-
wanie. Jest to jeden z głównych elementów odróżniających 
obie akcje promocyjne i najczęściej popełniany błąd w trak-
cie organizacji konkursu. W  loterii promocyjnej decyduje 
przypadek, a uczestnicy loterii nie mają wpływu na jej wy-
nik. W konkursie wygrywa najlepsze zadanie konkursowe.

Inne obowiązki prawne
Organizując konkurs w mediach społecznościowych nale-
ży skupić się nie tylko na zastosowaniu prawidłowej kon-
strukcji prawnej, ale również na innych obowiązkach wyni-
kających z odrębnych aktów prawnych, m.in. rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie 
danych), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przede wszyst-
kim nie można zapominać o  ochronie danych osobowych 
uczestników oraz konieczności spełnienia wobec nich obo-
wiązków informacyjnych o zasadach przetwarzania danych 
osobowych (tak zwana klauzula informacyjna) [8].

Kluczowym elementem każdej akcji promocyjnej są rów-
nież rozliczenia podatkowe. Przed zorganizowaniem kon-
kursu należy skonsultować z  doradcą podatkowym lub 
księgową możliwość skorzystania ze zwolnień podatko-
wych. W  większości przypadków konkursy organizowa-
ne w mediach społecznościowych są kierowane do osób fi-
zycznych, zatem należy rozważyć możliwość skorzysta-
nia ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 
ust. 1 pkt 68 lub art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lip-
ca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [9]. 
Przygotowując konkurs, organizator może być zaintereso-

wany nabyciem praw własności lub innych praw do wybra-
nej pracy konkursowej (na przykład uzyskaniem licencji). 
W takiej sytuacji organizator powinien zastrzec to w regu-
laminie konkursu [10]. Niestety zdarza się, że organizatorzy 
zapominają o niezbędnej formie umowy pomiędzy strona-
mi, wymaganej między innymi do przeniesienia praw au-
torskich. Samo ujęcie takiego zobowiązania w regulaminie, 
będącym jednostronną czynnością prawną, jest niewystar-
czające i prawnie nieskuteczne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Jednym z częstych błędów popełnianych przy organizowa-
niu konkursów w  mediach społecznościowych jest wyła-
nianie laureata w sposób losowy (na przykład losowanie ze 
szklanej misy czy stosowanie specjalnych aplikacji losują-
cych). Takie działanie automatycznie wyklucza możliwość 
zakwalifikowania akcji promocyjnej jako konkursu, to jest 
przyrzeczenia publicznego nagrody konkursowej, i  jedno-
cześnie stwarza przesłanki do zakwalifikowania jej jako lo-
terii promocyjnej.

Aby uniknąć odpowiedzialności za nieprawidłowe zor-
ganizowanie konkursu, należy wziąć pod uwagę, że lote-
ria promocyjna jako rodzaj gry hazardowej jest o wiele bar-
dziej sformalizowana niż konkurs. Organizator loterii pro-
mocyjnej zobowiązany jest uzyskać zezwolenie właściwego 
dyrektora izby administracji skarbowej. W tym celu należy 
złożyć wniosek o wydanie zezwolenia dwa miesiące przed 
planowanym rozpoczęciem akcji. Do wniosku trzeba dołą-
czyć szereg dokumentów, w  tym: bankowe gwarancje wy-
płaty nagród, dokumenty potwierdzające legalność źródeł 
pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na or-
ganizację loterii, projekt regulaminu loterii, zaświadczenie 
o  niezaleganiu w  podatkach lub stwierdzające stan zale-
głości (ZAS-W), zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu 
składek w  Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), za-
świadczenie o niezaleganiu przez wnioskodawcę z zapłatą 
należności celnych, dowód uiszczenia opłaty za wydanie ze-
zwolenia na przeprowadzenie loterii promocyjnej [11, 12].

Oprócz tego, w przypadku loterii promocyjnej organiza-
tor musi zapewnić nadzór nad grą hazardową prowadzony 
przez co najmniej jedną osobę, która odbyła szkolenie z za-
kresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urzą-
dzanych gier [13]. Po złożeniu wniosku, właściwy dyrektor 
izby administracji skarbowej weryfikuje złożony wniosek 
pod względem formalnym, a następnie wydaje zezwolenie 
na loterię promocyjną oraz zatwierdza jej regulamin.

Na tym tle szczególnie wyraźnie przedstawia się kwe-
stia odpowiedzialności organizatora. Zorganizowanie lote-
rii promocyjnej bez zezwolenia właściwego organu niesie 
za sobą określone konsekwencje prawne. Po pierwsze, taka 
akcja promocyjna jest z mocy prawa nieważna, świadczenie 
zaś spełnione na jej podstawie (nagroda) podlega zwrotowi 
jako nienależne [14]. Oprócz tego, za przeprowadzenie lote-
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rii promocyjnej bez zezwolenia, grozi kara pieniężna w wy-
sokości pięciokrotności opłaty za wydanie koncesji lub ze-
zwolenia [15]. Opłata za wydanie zezwolenia na zorganizo-
wanie loterii promocyjnej wynosi 10% wartości puli nagród 
i nie mniej niż 50% kwoty bazowej, która w 2021 roku wy-
nosi 5247,12 zł [16-18]. Tym samym, w konkursach, w któ-
rych wartość puli nagród jest niższa niż 2624 zł, kara pie-
niężna za przeprowadzenie loterii bez wymaganego zezwo-
lenia wynosi 13 120 zł [16, 19]. Osoby lub podmioty, które 
organizują loterię promocyjną niezgodnie z przepisami lub 
bez wymaganego zezwolenia, podlegają odpowiedzialno-
ści karnoskarbowej. Za zorganizowanie loterii promocyj-
nej bez zezwolenia, organizator może zostać ukarany karą 
grzywny w maksymalnej wysokości 8 960 000 zł [20-22]. Co 
więcej, również uczestnik loterii promocyjnej zorganizo-
wanej bez zezwolenia, może zostać ukarany karą grzywny 
w maksymalnej wysokości 4 480 000 zł [21-23].

Postępowanie o  przestępstwo karnoskarbowe z  art. 108 
§ 1 k.k.s. i art. 109 k.k.s. oraz postępowanie administracyj-
ne, są zupełnie innymi, odrębnymi postępowaniami. „Nie 
ma przeszkód do ustanowienia przez ustawodawcę jedno-
cześnie sankcji administracyjnej (kara pieniężna) i  sank-
cji karnej (kara grzywny) opartej na tym samym stanie fak-
tycznym, za ten sam czyn polegający na urządzeniu loterii 
promocyjnej” [24, 25].

Reasumując, w  przypadku właściciela gabinetu kosme-
tycznego, w pierwszej kolejności rozpatrywana będzie od-
powiedzialność w aspekcie zorganizowania loterii promo-
cyjnej bez wymaganego zezwolenia. Organizator nie będzie 
mógł się powołać na nieznajomość prawa, aby uniknąć od-
powiedzialności, jeżeli nie podjął odpowiednich działań, 
żeby zapoznać się z podstawowymi przepisami regulujący-
mi organizację akcji promocyjnej, którą chciał zorganizo-
wać [26].

ZGODNOŚĆ Z REGULAMINEM PLATFORMY 
Planując organizację konkursu w mediach społecznościo-
wych, organizator powinien pamiętać nie tylko o  przepi-
sach prawa regulujących instytucję konkursu, ale również 
o zobowiązaniach umownych wynikających z regulaminu, 
polityk czy zasad obowiązujących w  danym serwisie spo-
łecznościowym.

Popularne platformy społecznościowe wymagają od orga-
nizatora konkursu regulaminu, który będzie zgodny z pra-
wem krajowym, i  w  którym zostaną określone między in-
nymi wymagania formalne dotyczące uczestników, tj. ogra-
niczenia wieku czy miejsca zamieszkania. W dokumencie 
tym należy również umieścić informację, że promocja nie 
jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przepro-
wadzana przez dany serwis, ani z nim związana. Organiza-
tor konkursu musi również uzyskać pełne zwolnienie wła-
ściciela serwisu z odpowiedzialności przez każdego uczest-
nika [27-29].

Oprócz wymagań wprost dotyczących akcji promocyj-
nych, nie można zapominać o ogólnych zasadach panują-
cych na danej platformie. Przede wszystkim media społecz-
nościowe bazują na zasadzie autentyczności. Tym samym 
konstruowanie obowiązkowych wymagań formalnych po-
legających na polubieniu posta, zasubskrybowaniu kana-
łu, udostępnieniu grafiki konkursowej, zaproszeniu do ak-
cji 2-3 osób, to działania niezgodne z zasadami panującymi 
na platformach społecznościowych [28, 30, 31].

PODSUMOWANIE
Zorganizowanie konkursu w  mediach społecznościowych 
nie jest rzeczą trudną, jednak każdy organizator konkur-
su, w tym podmiot prowadzący przedsiębiorstwo świadczą-
ce usługi z zakresu kosmetyki, musi pamiętać o kilku pod-
stawowych zasadach. Po pierwsze, należy sięgnąć do prze-
pisów prawa regulujących działania danej instytucji. Po 
drugie, każdorazowo należy zweryfikować wymagania sta-
wiane organizatorom akcji promocyjnych w regulaminach 
wykorzystywanych platform społecznościowych. Niewąt-
pliwie należy pamiętać, że konkurs to zorganizowane wy-
darzenie, w  którym uczestnicy rywalizują między sobą. 
Jego celem jest wyłonienie zwycięzcy, czyli autora najlep-
szego dzieła lub czynności, według obiektywnych kryteriów 
oceny oraz na podstawie zasad uczestnictwa, które zosta-
ły sprecyzowane w regulaminie. Należy kategorycznie uni-
kać jakichkolwiek elementów losowości, a każda akcja pro-
mocyjna powinna być zweryfikowana nie tylko pod kątem 
prawidłowo zastosowanej konstrukcji prawnej, ale również 
w aspekcie podatkowym, w szczególności w odniesieniu do 
możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku docho-
dowego od osób fizycznych.

Odpowiednio przeprowadzony konkurs w mediach spo-
łecznościowych, posiadający wymagany regulamin, mini-
malizuje ryzyko poniesienia ewentualnej odpowiedzialno-
ści prawnej. Świadomość istnienia prawnych różnic pomię-
dzy konkursem a  loterią promocyjną to pierwszy krok do 
zgodności prawnej konkursu organizowanego w  mediach 
społecznościowych. Konieczne jest zatem przygotowanie 
regulaminu organizowanego konkursu. Ten z  kolei powi-
nien zostać skonsultowany zarówno z prawnikiem, jak i do-
radcą podatkowym, którzy zweryfikują go pod względem 
wymagań wynikających z różnych aktów prawnych.
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