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Ringer Axel Springer Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000420780) 

administrator portalu opineo.pl 

działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i 

senatora (Dz. U. z 1996 r. nr 33 poz. 350 ze zm.) oraz art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 

2021 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) (dalej u.o.k.i.k.) 

niniejszym składam zawiadomienie o podejrzeniu stosowania przez spółkę Ringer Axel 

Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie administratora portalu opineo.pl praktyk 

naruszających zbiorowe interesy konsumentów - w związku z generowaniem i udostępnianiem 

sztucznych opinii, wprowadzających konsumentów w błąd. 

W związku z niniejszym zawiadomieniem wnoszę o: 

1. Wszczęcie postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe 

interesy konsumentów na podstawie art. 1 O 1 ust. 2 u.o.k.i.k. 

2. Zbadanie zgodności postępowania spółki Ringer Axel Springer Polska Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie administratora portalu opineo.pl z art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 

i 3 u.o.k.i.k., zakazującymi stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów, w szczególności poprzez: 

a) naruszenie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej , prawdziwej i pełnej 

informacji ; 



b) nieuczciwe praktyki rynkowe oraz czyny nieuczciwej konkurencji - polegające na 

wprowadzaniu konsumentów w błąd, stosowanie reklamy oraz oznaczanie usługi 

wprowadzającej konsumenta w błąd. 

3. Zażądanie od spółki Ringer Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ., 
administratora portalu opineo.pl dokumentów i informacji w--. źakresie możliwości 

świadczenia usługi generowania sztucznych opinii i komentarzy. 

4. Ocenę postępowania spółki Ringer Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie administratora portalu opineo.pl w związku z udostępnianiem sztucznych 

opinii - analizę treści tej usługi, sposobu weryfikacji adresatów tej usługi oraz podjęcie 

ewentualnych kroków prawnych w związku z naruszeniem prawa, 

5. Informowanie Zawiadamiającego o wszczęciu i wynikach postępowania w sprawie 

stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 

Podjęłam podejrzenie stosowania praktyk naruszających zbiorowy interes 

konsumentów przez spółkę Ringer Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

administratora portalu opineo.pl w związku z generowaniem i udostępnianiem na tym portalu 

pozytywnych opinii o sklepie internetowym hot-agd.pl, co w konsekwencji doprowadziło do 

wprowadzenia w błąd ponad 200 konsumentów. W ocenie osób zgłaszających się do mojego 

biura poselskiego, serwis opiniodawczy udostępniając sztuczne komentarze, tworzy fikcję, iż 

oszust jest rzetelną firmą. 

Wskazują one, że działanie serwisu, który udostępnia pochlebne komentarze o sklepie 

internetowym w konsekwencji doprowadziło do ułatwienia wyzyskania błędu kupujących, co 

do kompetencji, możliwości i zamiaru wywiązania się z zamówień przez sklep internetowy hot

agd.pl, co w efekcie doprowadziło do pokrzywdzenia ponad 200 osób. 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów w art. 24 ust. 1 

i 2 stanowi, że zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowy interes konsumentów, 

a taką praktyką jest naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i 

pełnej informacji oraz nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji. 

I. Nieuczciwa praktyka rynkowa 

Należy wskazać, że ponad 90% decyzji zakupowych podejmowanych przez 

konsumentów opiera się na opiniach znajomych lub wirtualnych poprzednich nabywców 

danego produktu. Konsumenci dokonują zakupu pod wpływem zasłyszanych, przeczytanych 

lub zasięgniętych opinii, pomijając często najniższą cenę w zamian za pewność jakości obsługi 



sklepu i jakości produktu. Komentarze publikowane np. na forach, sklepach i porównywarkach 
są traktowane jako opinia neutralna, która nie jest reklamą, przez co jest wiarygodna. 

Większość zakupów dokonanych przez klientów zależy od liczby pozytywnych opinii, 
jakie posiada sprzedawca. Ich duża liczba wzbudza poczucie zaufania klienta, przekonując go 
do dokonania zakupu właśnie u tego przedsiębiorcy, a nie u konkurencyjnej firmy. 

Publikacja opinii pomaga budować pozytywny wizerunek sklepu internetowego, 
firmy lub produktu oraz zwiększa sprzedaż w całym zakresie produktów czy usług. 
Dodatkowo publikacja opinii sponsorowanych przeciwdziała skutecmie efektom 
czarnemu PR i negatywnym wpisom, które może publikować konkurencja. 

Spółka Ringer Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie administrator 
portalu opineo.pl może stosować nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 4 ust. 2 
ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym poprzez generowanie lub 
udostępnianie sztucznych opinii w sieci, co stanowi działanie naruszające zbiorowy interes 
konsumenta. 

Oczywiste jest, że opineo.pl poprzez udostępnianie pozytywnych opinii na temat 
sklepu internetowego hot-agd.pl ułatwilo wyzyskanie błędu kupującego, co do 
kompetencji, możliwości i zamiaru wywiązania się z zamówień przez ten sklep 
internetowy, co w efekcie doprowadziło pokrzywdzonych do niekorzystnego 
rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie co najmniej 400 000,00 zł, w wyniku czego 
szkodę poniosło ponad 200 osób. 

W dobie wciąż rozwijającego się sektora usług sklepów internetowych i stale rosnącego 
grona ich odbiorców, zyskanie zaufania wśród kupujących ma olbrzymie znaczenie. Opineo.pl 
udostępniło ponad 88 pozytywnych opinii odnoszących się do sklepu internetowego hot-agd.pl 
- kreując tym samym wystarczająco wiarygodny wizerunek sklepu. Pozytywne opinie o bardzo 
zbliżonej treści pojawiały się w krótkich odstępach czasu w okresie od 27 lutego 2021 r. do 21 
marca 2021 r. W przeciągu zaledwie jednego miesiąca udostępnione opinie na serwisie 
opiniodawczym doprowadziły do uwiarygodnienia sklepu hot-agd.pl - ułatwiając tym samym 
sklepowi internetowemu wyzyskanie błędu ponad 200 osób co do jego kompetencji, 
możliwości i zamiaru wywiązania się z powziętych wobec nich zobowiązań. 

Przez generowanie lub udostępnianie sztucznych opinii w sieci dochodzi do 
wprowadzenia w błąd konsumentów, a wprowadzanie w błąd w sieci ma charakter zbiorowy
każdy może się z fałszywą opinii zapoznać i na jej podstawie podjąć zmanipulowaną decyzję. 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 
rynkowym w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta 



zachowanie ww. stanowi praktykę naruszającą zbiorowy interes konsumentów. W 

przypadku, gdy przedsiębiorcy zapewniają dostęp do opinii konsumentom o produktach, 

powinni oni dochować należytej staranności, aby publikowane opinie pochodziły od 

konsumentów, którzy rzeczywiście używali produktów lub je kupili. Opineo.pl przed 

udostepnieniem zarówno pozytywnej jak i negatywnej opinii powinno podjąć uzasadnione i 

proporcjonalne kroki prawne w celu zapewnienia, aby zamieszczane opinie pochodziły od 

rzeczywistych konsumentów. Należy wskazać, że opineo.pl w celu dostarczania konsumentom 

wiarygodnych opinii powinno podejmować środki techniczne służące temu, by zweryfikować 

wiarygodność osoby zamieszczającej opinie, na przykład poprzez zwracanie się do niej o 

informacje, które potwierdzą, że konsument rzeczywiście używał tego produktu lub go kupił. 

Zgodnie z art. 4 ust. I ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym 

praktykom rynkowym dana "praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec 
konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób 

zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed 
zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie zawierania lub po jej zawarciu". Kolejno art. 
5 ust 2 pkt. I precyzuje, że wprowadzeniem w błąd konsumenta może być w szczególności 
rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Praktyką niedozwoloną jest stosowanie 
kryptoreklamy, która polega na wykorzystywaniu treści publicystycznych na serwisach 
opiniodawczych w celu promocji w sytuacji, gdy przedsiębiorca zapłacił za tę promocję, a nie 
wynika to bezpośrednio z treści łatwo rozpoznawalnej przez konsumenta. Można więc 
powiedzieć, że zamawianie nieprawdziwych rekomendacji jest kryptoreklamą. Tworzenie 
opinii mających na celu budowanie marki zleceniodawcy powoduje podszywanie się pod 
konsumentów, aby wywołać wrażenie naturalnej opinii przekonującej i takiej, która nie była 
„pisana na zlecenie''. Wystawianie, a także udostępnianie sztucznych opinii na stronach 
internetowych traktowane jest jako nieuczciwe praktyki rynkowe. 

II. Naruszenie obowiązku udzielania konsumentowi rzetelnej, prawdziwej i pełnej 

informacji. 

Biorąc pod uwagę powyższe, zachodzi poważne podejrzenie, iż Ringer Axel Springer 

Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie administrator portalu opineo.pl, w istocie narusza 
zbiorowy interes konsumentów poprzez nieudzielanie im rzetelnej, prawdziwej i pełnej 

informacji na temat ofert składanych im przez nieuczciwych przedsiębiorców. 

Na stronach internetowych pojawiają się informacje, jakoby serwisy opiniodawcze 
oferowały usługi w zakresie tworzenia na zamówienie sztucznych opinii za opłatą. Wobec 



wielu pozytywnych opinii o sklepie internetowym hot-agd.pl należałoby zbadać pochodzenie 

pozytywnych ocen wystawionych temu sprzedającemu. W Internecie dostępnych jest wiele 

usług w zakresie tworzenia na zamówienie sztucznych opinii za opłatą, co stanowi przestępstwo 

pomocnictwa w oszustwie. Działanie serwisu, który tworzy pochlebne komentarze o sklepie 

internetowym, ułatwia wyzyskanie błędu kupujących co do kompetencji, możliwości i zamiaru 

wywiązania się z zamówień przez sklep internetowy, co w efekcie może doprowadzić do 

pokrzywdzenia wielu osób. 

Przenosząc powyższe na kanwę niniejszej sprawy, portal opineo.pl udostępnił w 

krótkich około godzinnych odstępach czasu ponad 88 najprawdopodobniej nierzetelnych 

i fałszywych opinii na temat sklepu internetowego hot-agd.pl, jak również oferowanego w 

nim sprzętu AGD. Procedura udostępniania pozytywnych komentarzy ułatwiła sklepowi 

internetowemu wyzyskanie błędu ponad 200 osób co do jego kompetencji, możliwości i 

zamiaru wywiązania się z powziętych wobec konsumentów zobowiązań. Po miesiącu od 

powstania internetowego sklepu, strona internetowa sklepu hot-agd.pl ze sprzętem AGD 

została usunięta, a nawiązanie kontaktu z pracownikiem sklepu stało się niemożliwe. Należność 

za zamówione sprzęty została przesłana na konto fikcyjnego przedsiębiorcy, zobowiązanie 

wzajemne nie zostało jednak wykonane. Grupa ponad 200 konsumentów poniosła szkodę o 

łącznej wartości ponad 400 000,00 zł. 

Po drugie, serwis opiniodawczy publikując sztuczne komentarze, pomaga tworzyć 

fikcję, iż oszust jest rzetelną firmą. Takie działanie narusza interes zbiorowy konsumentów. 

Jak powszechnie wiadomo w dobie rozwijającego się sektora usług sklepów internetowych i 

stale rosnącego grona ich odbiorców, zyskanie zaufania wśród kupujących ma olbrzymie 

znaczenie. Zyskanie zaufania wśród kupujących wymaga renomy i wiarygodności zbieranej 

wśród konsumentów. Portal opineo.pl wśród licznych reklam ogłasza się właśnie takim 

portalem - ma gwarantować zbiór wiarygodnych opinii o sklepach internetowych, które mają 

na celu upewnienie się przez konsumenta w podjęciu decyzji o zamówieniu danego produktu. 

Portal opineo.pl poprzez udostępnienie ponad 88 pozytywnych opinii stworzył fikcję, iż sklep 

internetowy hot-agd.pl jest rzetelnym przedsiębiorcą. 

Po trzecie, gdy przedsiębiorca zapewnia dostęp do opinii konsumentów o 

produktach, powinien zachować należytą staranność w zweryfikowaniu osób 

zamieszczających opinie. W sytuacji, gdy w krótkich odstępach czasu publikowana jest 

znaczna liczba pozytywnych komentarzy o dość zbliżonej treści , serwis opineo.pl powinien 

zachować względem nich szczególną ostrożność i zweryfikować, czy dodawane komentarze 

pochodzą od rzeczywistego konsumenta. W przypadku zamieszczania opinii o podobnej 



formie, podobnej konstrukcji słownej, z powtarzającymi się nienaturalnymi błędami 

stylistycznymi lub ortograficznymi należałoby badać, czy opinie nie zostały napisane przez 

jedną i tę samą osobę. Z uwagi na to, że opineo.pl gwarantuje odbiorcom zbiór wiarygodnych 

opinii, powinien dochować szczególnej staranności w procedurze udostępniania tychże opinii. 

Niedochowanie należytej staranności w konsekwencji doprowadziło do wykreowania 

wiarygodnego wizerunku sklepu hot-agd.pl, a następnie do niekorzystnego rozporządzenia 

mieniem o łącznej wartości co najmniej 400 000,00 zł przez grupę ponad 200 konsumentów. Z 

uwagi na fakt, że opinie z Internetu wpływają na wybór konsumentów kupujących przez 

Internet, ważne jest, aby opinie udostępniane przez serwisy opiniodawcze były rzetelne, 

prawdziwe i dostarczały pełnych informacji. 

III. Czyn nieuczciwej konkurencji 

Dzisiaj, gdy większość konsumentów przed skorzystaniem z usługi czy zakupu 

produktu sprawdza opinie na temat danego sklepu w sieci, liczba pozytywnych opinii i 

komentarzy tworzy jego markę. Dlatego tak wielu przedsiębiorców ucieka się do tworzenia 

rekomendacji na zlecenie, generowania nierzetelnych opinii na temat konkurencji, 

"trollowania" na forach internetowych i na portalach społecznościowych. 

Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

stanowi, że "czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi 

obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta". Podaje się, 

że takim czynem może być promowanie nieuczciwych zachowań. Tworzenie rekomendacji w 

postaci sztucznych opinii, mających na celu wywołać wrażenie opinii neutralnych 

wystawianych przez konsumentów, co do zasady stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. 

Zachwalanie produktów w sztuczny sposób i nieoznaczenie takich treści jako reklamy zawsze 

będzie wprowadzać w błąd odbiorcę. 

Sposób wprowadzenia usługi, która jest utajniona i dostępna tylko dla nielicznej grupy 

przedsiębiorców (na temat oferty pojawiają się jedynie pobieżne informacje, jakoby serwis 

opiniodawczy oferował tego typu usługi) stanowi również czyn nieuczciwej konkurencji, jest 

przy tym sprzeczne z dobrymi obyczajami, zagrażając interesom innych przedsiębiorców - w 

szczególności rzetelnym i uczciwym sklepom internetowym oferującym swoje produkty. 

Zgodnie z art. 1 O ust. I ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, "czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo 

jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, 

składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, 



konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka,jakie wiąże 

się z korzystaniem z nich". Usługa polegająca na udostępnianiu pozytywnych opinii za 

wynagrodzeniem - poprzez zamieszczanie fikcyjnych pozytywnych opinii na temat danego 

przedsiębiorcy oraz oferowanych przez niego produktów - prowadzi do tworzenia fikcji, iż 

oszust jest rzetelną firmą. Opinie sugerują, że dany sklep internetowy ma kompetencje, 

możliwości oraz zamiar wywiązania się z powziętych wobec konsumentów zobowiązań. 

Uwiarygodnienie sklepu internetowego przez serwis opineo.pl naraża znaczną grupę 

konsumentów na szkodę - poprzez niekorzystne rozporządzenie mieniem. 

Wprowadzenie natomiast oferty udostępniania pozytywnych opinii za wynagrodzeniem 

jest przestępstwem pomocnictwa w oszustwie, a ponadto wprowadza w błąd co do 

wiarygodności danego sklepu internetowego oraz kreuje wśród konsumentów mylne 

przeświadczenie, że skorzystanie z oferty fikcyjnego sklepu spowoduje dostarczenie produktu 

zgodnego z opisem, wysokiej jakości, a ponadto w konkurencyjnej cenie. Działanie takie 

powoduje utratę zaufania przez konsumentów do sklepów prowadzących swoją działalność za 

pośrednictwem stron internetowych. Najbardziej wiarygodne informacje odnośnie danego 

przedsiębiorcy najczęściej pochodzą od rzeczywistego klienta, który skorzystał z oferty danego 

sklepu. Przeświadczenie, że opinie zamieszczane przez konsumentów, mogą być fałszywe, w 

konsekwencji powodują rezygnację z korzystania z ofert internetowych w zamian za zakupy w 

sklepach stacjonarnych. Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że oferta opineo.pl 

kierowana do sklepów internetowych, które nie mają zamiaru wywiązania się ze zobowiązania, 

jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i zagraża interesom innych przedsiębiorców - w 

szczególności rzetelnym i uczciwym sklepom internetowym. Podkreślić wymaga również fakt, 

że rzadko się zdarza, aby rzetelnemu sprzedawcy zależało na dużej liczbie pozytywnych 

komentarzy w tak krótkim czasie. Pozytywne opinie przychodzą z czasem, o ile dana firma jest 

rzetelna i profesjonalna. Z tego względu ważne jest również ustalenie, kto był autorem 

pozytywnych, wprowadzających w błąd opinii na temat sklepu internetowego hot-agd.pl, 

gdyż w istocie osoba ta (lub grupa osób) najprawdopodobniej pomagała w oszustwie. 

Ponadto wskazać należy, że na gruncie art. 25 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, przedsiębiorca dopuszczający się generowania sztucznych rekomendacji, jak i 

podmiot faktycznie zajmujący się generowaniem opinii podlega karze aresztu albo karze 

grzywny. 

W przypadku gdy serwis opiniodawczy nie generuje, a jedynie udostępnia opinie, 

powinien wykazać się szczególna starannością w zweryfikowaniu wiarygodności osoby 

zamieszczającej opinie. Ponadto należy uznać za nieuczciwą praktykę handlową wprowadzenie 



konsumentów w błąd poprzez twierdzenie, że opinie o produkcie zostały zamieszczone przez 

konsumentów, którzy rzeczywiście używali tego produktu lub go kupili, jeżeli nie podjęto 
uzasadnionych i proporcjonalnych kroków w celu zapewnienia, aby pochodziły one od takich 
konsumentów. 

IV. Nowy lad dla konsumentów 

Wpływ opinii konsumentów na sprzedaż w Internecie jest bardzo istotny i dlatego 

opinie zamieszczone na portalach takich jak opineo.pl powinny być prawdziwe. Pomocna może 

okazać się nowa dyrektywa unijna, która wyraźnie zakazuje zamieszczania fałszywych opinii. 

Handel fałszywymi opiniami o produktach oferowanych w Internecie stanowi bowiem 

tylko kolejny przejaw dużo poważniejszego problemu z nieuczciwym manipulowaniem 

zachowaniami zakupowymi konsumentów. A mianowicie chodzi o zamieszczanie 

fałszywych opinii produkowanych przez samych operatorów platformy sprzedażowych i 

sklepów internetowych bądź producentów tych produktów. Nowa Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 

93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 

2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześniania unijnych przepisów 

dotyczących ochrony konsumenta wyraźnie zakazuje zamieszczania i płacenia za 

zamieszczanie fałszywych opinii konsumenckich, manipulowania opiniami i wprowadzania w 

błąd co do mechanizmów weryfikowania prawdziwości opinii. 

Jednym z aktualnie najpopularniejszych sposobów podejmowania decyzji 

konsumenckich jest dokonywanie wyboru na podstawie opinii innych osób, które nabyły 

określony towar lub skorzystały z pewnych usług. W niniejszej sprawie konsumenci przy 

podjęciu decyzji o zakupie sprzętu AGD w szczególności kierowali się znaczną liczbą 

pozytywnych opinii zamieszczonych na temat sklepu internetowego hot-agd.pl w serwisie 

opineo.pl na temat zakupionego sprzętu. 88 pozytywnych opinii potwierdzających wysoką 

jakość produktów, konkurencyjna cena, a także bezproblemowy proces dostawy zachęcił grupę 

ponad 200 osób do zakupu sprzętu AGD. Konsumenci zostali wprowadzeni w błąd co do 

kompetencji, możliwości i zamiaru wywiązania się z zamówień przez sklep hot-agd.pl, co w 

efekcie doprowadziło do pokrzywdzenia ponad 200 osób. Podkreślić należy, że wpływ opinii 

na sprzedaż oferowanych produktów jest tak istotny, że staje się on jednym z ważniejszych 

elementów walki o klient, która - niestety - przybiera bezprawne lub co najmniej nieuczciwe 

formy działania. 



Nie ulega wątpliwości, że rzetelna ocena osoby, która faktycznie nabyła rzecz, której 

zakup rozważa konsument, może być bardzo pomocna w podjęciu satysfakcjonującej decyzji. 

Recenzje takie mogą opisywać nie tylko subiektywne opinie konkretnego użytkownika, ale 

także obiektywne cechy towaru, pozwalając tym samym na rozważenie przez potencjalnego 

nabywcę zasadności planowanego zakupu. Wszystkie te jednoznaczne zalety dotyczą jednak 

wyłącznie opinii produktywnych, które są prawdziwe, tzn. sporządzone przez osoby, które 

faktycznie nabyły dany towar i miały możliwość realnego z nich korzystania. W związku z 

coraz popularniejszym zjawiskiem publikowania fałszywych opinii produktywnych 

(tekereviews) niezbędna jest walka z zarysowanym zjawiskiem. Publikowane opinie mogą 

pochodzić od osób, które w ogóle nie miały do czynienia z ocenianymi towarami, recenzie 

mogą być publikowane z fałszywych kont. Bezprawne działania najczęściej są 

stymulowane przez samych administratorów platform internetowych, którzy poprzez 

pozytywne recenzje próbują doprowadzić do wzrostu sprzedaży własnych towarów 

kosztem produktów konkurencyjnych. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/2161, której 

implementacja przewidziana jest na listopad 2021 r., będzie częścią projektu 

unowocześniania unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów, która zmierza 

do dostosowania regulacji do postępującej wciąż cyfryzacji handlu i zmian w 

przyzwyczajeniach zakupowych konsumentów. Zasady chroniące słabszych uczestników 

obrotu z czasów analogowych okazują się bowiem niewystarczające, by efektywnie chronić ich 

przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi w warunkach e - commerce. 

Dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 2019/2161 (47) stanowi "Przy 

podejmowaniu decyzji o zakupie konsumenci w coraz większym stopniu polegają na opiniach 

i rekomendacjach innych konsumentów. Zatem gdy przedsiębiorcy zapewniają dostęp do opinii 

konsumentów o produktach, powinni oni informować konsumentów, czy ustanowiono procesy 

i procedury mające zapewnić, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy 

rzeczywiście używali produktów lub je kupili. Jeżeli ustanowiono takie procesy lub procedury, 

przedsiębiorcy powinni udzielać informacji na temat sposobu przeprowadzania kontroli i 

wyraźnie informować konsumentów o tym, jak opinie są przetwarzane, na przykład czy 

zamieszcza się wszystkie opinie, zarówno pozytywne, jak i negatywne, czy opinie są 

sponsorowane lub czy mają na nie wpływ stosunki umowne z przedsiębiorcą. Ponadto należy 

uznać za nieuczciwą praktykę handlową wprowadzającą konsumenta w błąd poprzez 

twierdzenie, że opinie o produkcie zostały zamieszczone przez konsumentów, którzy 

rzeczywiście używali tego produktu lub go kupili, jeżeli nie podjęto uzasadnionych i 



proporcjonalnych kroków w celu zapewnienia, aby pochodziły one od takich konsumentów. 

Kroki te mogłyby obejmować środki techniczne służące temu, by zweryfikować wiarygodność 

osoby zamieszczającej opinie, na przykład zwracając się do niej o informacje, które 

potwierdzają, że konsument rzeczywiście używa tego produktu lub go kupił." 

Po pierwsze, w przypadku w którym przedsiębiorca zapewnia dostęp do opmu 

konsumentów o produktach, dyrektywa nakazuje traktować jako informację istotną, czy i w 

jaki sposób przedsiębiorca zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, 

którzy rzeczywiście używali danego produktu lub go kupili. Przemilczenie takiej infonnacji 

bądź przekazanie jej w sposób niezrozumiały może stanowić zaniechanie wprowadzające 

konsumenta w błąd. Niniejszym serwisy informacyjne takie jak opineo.pl będą musiały 

wskazywać w sposób zrozumiały dla konsumenta, czy stosują działania weryfikujące 

opinie, a jeżeli tak, to jakie. W motywach Dyrektywy wskazano, że informując konsumentów 

o istniejących procedurach gwarantujących pochodzenie opinii od prawdziwych konsumentów, 

przedsiębiorca winien także wskazać, jak przetwarzane są opinie ( czy są publikowane 

wszystkie, także te negatywne opinie), czy są one sponsorowane bądź, czy mają na nie wpływ 

relacje umowne z przedsiębiorcą. 

Po drugie, dyrektywa przewiduje uzupełnienie katalogu praktyk nieuczciwych w 

każdych okolicznościach o dwa przypadki związane z fałszywymi opiniami. Zakazane ma być 

twierdzenie, że opinie o produkcie zostały zamieszczone przez konsumentów, którzy 

rzeczywiście używali danego produktu lub go kupili, choć nie podjęto uzasadnionych i 

proporcjonalnych kroków w celu sprawdzenia, czy opinie te pochodzą od takich 

konsumentów. Wprowadzenie konsumentów w błąd odnośnie do stosowania mechanizmów 

weryfikacji opinii będzie zawsze uważane za nieuczciwą praktykę rynkową. 

Ostatniej, szczególnie negatywnej praktyce, zapobiegać ma zakazanie zamieszczania 

lub zlecania innej osobie prawnej lub fizycznej zamieszczania nieprawdziwych opinii 

konsumentów lub rekomendacji albo zniekształcenia opinii konsumentów lub 

rekomendacji użytkowników Internetu w celu promowania produktów. Tenże zapis może 

być najsilniejszym narzędziem walki z wprowadzającymi w błąd, fałszywymi opiniami o 

produktach. 

Nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/2161 z dnia 27 listopada 

2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i 

unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów pomoże ochronić 



liczną grupę konsumentów przed wyzyskaniem błędu od kupujących, co do kompetencji, 
możliwości i zamiaru wywiązania się z zamówień przez sklepy internetowe. 

W przypadku, gdyby serwis opiniodawczy opineo.pl stosował procedurę weryfikacji 
dodawanych opinii i badał czy aby na pewno publikowane opinie pochodzą od konsumentów, 
którzy rzeczywiście używali sprzętu AGD lub tylko go kupili, nie doszłoby do rozporządzenia 
mieniem o łącznej wartości ponad 400 000,00 zł przez grupę 200 konsumentów. 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, wnoszę i wywodzę jak w petitum. 

Z wyrazami szacunku, 


