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DECYZJA RGD - 12/2020 
 

I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020, poz. 1076 i 1086), po przeprowadzeniu 
wszczętego z urzędu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za praktykę 
naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działania przedsiębiorcy Damiana 
Żukiewicza, który do dnia 30 października 2019 r. występował w obrocie gospodarczym 
pod nazwą INVESTPROVIDER – Damian Żukiewicz we Wrocławiu, polegające na 
stosowaniu nieuczciwej praktyki rynkowej, o której mowa w art. 7 pkt 14 w zw. z art. 
4 ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 
rynkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2070), przejawiającej się w postaci propagowania 
systemu promocyjnego typu piramida założonego i prowadzonego przez spółkę CL 
Singapore Pte. Ltd z siedzibą w Singapurze, poprzez propagowanie sieci niezależnych 
przedstawicieli zwanej NetLeaders wynagradzanych w oparciu o tzw. Plan 
Wynagrodzeń NetLeaders, który to system uzależnia wynagrodzenie lub inne korzyści 
materialne otrzymywane przez jego uczestników (w tym konsumentów) przede 
wszystkim od wprowadzenia innych konsumentów do systemu, a nie od sprzedaży lub 
konsumpcji produktów, co wyczerpuje przesłanki art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ww. ustawy o 
ochronie konkurencji i konsumentów i stwierdza zaniechanie stosowania tej praktyki 
z dniem 20 sierpnia 2020 r. 

 
II. Na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020, poz. 1076 i 1086), po przeprowadzeniu 
wszczętego z urzędu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za praktykę 
naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działania przedsiębiorcy Damiana 
Żukiewicza, który do dnia 30 października 2019 r. występował w obrocie gospodarczym 
pod nazwą INVESTPROVIDER – Damian Żukiewicz we Wrocławiu polegające na 
stosowaniu nieuczciwej praktyki rynkowej, o której mowa w art. 7 pkt 14 w zw. z art. 
4 ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 
rynkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2070) przejawiające się w postaci propagowania: 
1) systemu promocyjnego typu piramida, założonego i prowadzonego przez BCU 

Trading LCC z siedzibą w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz FUTURENET 
UKRAINE LCC z siedzibą we Lwowie (Ukraina), funkcjonującego na portalu 
internetowym FutureNet, w ramach którego to systemu konsument dokonywał 
zakupu jednego z Pakietów przewidzianych w Planie Marketingowym, będącym 
częścią regulaminu określającego warunki świadczenia usług portalu (Pakiety: 
Member, Basic, Gold, Exclusive, Sapphire, Royal) w zamian za możliwość uzyskania 
korzyści materialnych w postaci bonusów lub prowizji określonych we wskazanym 
powyżej regulaminie, które to korzyści były uzależnione przede wszystkim od 
wprowadzenia nowych członków (konsumentów) do systemu, a nie od sprzedaży lub 
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konsumpcji produktów, co  wyczerpuje przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 
3 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; 

2) systemu promocyjnego typu piramida, założonego i prowadzonego przez BCU 
Trading LCC z siedzibą w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz FUTURENET 
UKRAINE LCC z siedzibą we Lwowie (Ukraina), funkcjonującego na platformie 
reklamowej FutureAdPro, w ramach którego to systemu konsument dokonywał 
wykupu jednego ze Statusów (od Statusu II do Statusu V) w zamian za możliwość 
uzyskania korzyści materialnych w postaci prowizji, których wysokość uzależniona 
była przede wszystkim od wprowadzenia nowych członków (konsumentów) do 
systemu, a nie od sprzedaży lub konsumpcji produktów, co wyczerpuje przesłanki 
wskazane w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ww. ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów 

i stwierdza zaniechanie stosowania tych praktyk z dniem 15 czerwca 2019 r.  

III. Na podstawie art. 27 ust. 4  w związku z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020, poz. 1076 i 1086) Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązuje przedsiębiorcę Damiana 
Żukiewicza, który do dnia 30 października 2019 r. występował w obrocie 
gospodarczym pod nazwą INVESTPROVIDER – Damian Żukiewicz we Wrocławiu do 
usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów 
poprzez:  

1) zamieszczenie na stronie internetowej przedsiębiorcy pod adresem 
https://zukiewicz.com i utrzymanie na stronie przez okres 3 miesięcy od daty 
uprawomocnienia się niniejszej decyzji, komunikatu o następującej treści: 

W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w 
dniu 30 grudnia 2020 r. nr RGD-12/2020 Damian Żukiewicz, który do dnia 30 
października 2019 r. występował w obrocie gospodarczym pod nazwą 
INVESTPROVIDER – Damian Żukiewicz we Wrocławiu informuje, że stosował praktykę 
naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegające na propagowaniu:  
1. systemu promocyjnego typu piramida, założonego i prowadzonego przez spółkę 

CL Singapore Pte. Ltd z siedzibą w Singapurze , poprzez propagowanie sieci 
niezależnych przedstawicieli zwanej NetLeaders wynagradzanych w oparciu o 
tzw. Plan Wynagrodzeń NetLeaders, który to system uzależnia wynagrodzenie 
lub inne korzyści materialne otrzymywane przez jego uczestników (w tym 
konsumentów) przede wszystkim od wprowadzenia innych konsumentów do 
systemu, a nie od sprzedaży lub konsumpcji produktów, co wyczerpuje 
przesłanki art. 7 pkt 14 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu 
nieuczciwym praktykom rynkowym i art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów;  

2. systemu promocyjnego typu piramida, założonego i prowadzonego przez BCU 
Trading LCC z siedzibą w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz 
FUTURENET UKRAINE LCC z siedzibą we Lwowie (Ukraina), funkcjonującego na 
portalu internetowym FutureNet, w ramach którego to sytemu konsument 
dokonywał zakupu jednego z Pakietów przewidzianych w Planie Marketingowym, 
będącym częścią regulaminu określającego warunki świadczenia usług portalu 
(Pakiety: Member, Basic, Gold, Exclusive, Sapphire, Royal) w zamian za 
możliwość uzyskania korzyści materialnych w postaci bonusów lub prowizji 
określonych we wskazanym powyżej regulaminie, które to korzyści były 
uzależnione przede wszystkim od wprowadzenia nowych członków 
(konsumentów) do systemu, a nie od sprzedaży lub konsumpcji produktów, co  
wyczerpuje przesłanki art. 7 pkt 14 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy o 
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przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;  

3. systemu promocyjnego typu piramida, założonego i prowadzonego przez BCU 
Trading LCC z siedzibą w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz 
FUTURENET UKRAINE LCC z siedzibą we Lwowie (Ukraina), funkcjonującego na 
platformie reklamowej FutureAdPro, w ramach którego to sytemu konsument 
dokonywał wykupu jednego ze Statusów (od Statusu II do Statusu V) w zamian za 
możliwość uzyskania korzyści materialnych w postaci prowizji, których wysokość 
uzależniona była przede wszystkim od wprowadzenia nowych członków 
(konsumentów) do systemu, a nie od sprzedaży lub konsumpcji produktów, co 
wyczerpuje przesłanki art. 7 pkt 14 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy o 
przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów  

i zaniechał stosowania tych praktyk. 

Decyzja Prezesa Urzędu nr RGD-12/2020 z  dnia 30 grudnia  2020 r. dostępna jest 
pod adresem www.uokik.gov.pl”. 
 

2) złożenie oświadczenia informującego o niniejszej decyzji w postaci komunikatu 
emitowanego na portalu internetowym YouTube na kanale należącym do 
przedsiębiorcy Damiana Żukiewicza, przy czym oświadczenie to powinno być 
dostępne na tym portalu przez okres 3 miesięcy (następujących bezpośrednio po 
upływie terminu 30 dni od daty uprawomocnienia się niniejszej decyzji), w formie 
filmu o długości co najmniej 2 minuty, które: 

  w warstwie wizualnej zawierać będzie poniższą informację: 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w decyzji nr RGD-12/2020 uznał 
za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działania przedsiębiorcy 
Damiana Żukiewicza, który do dnia 30 października 2019 r. występował w obrocie 
gospodarczym pod nazwą INVESTPROVIDER – Damian Żukiewicz we Wrocławiu, 
polegające na propagowaniu: 
1. systemu promocyjnego typu piramida, założonego i prowadzonego przez spółkę 

CL Singapore Pte. Ltd z siedzibą w Singapurze, poprzez propagowanie sieci 
niezależnych przedstawicieli zwanej NetLeaders wynagradzanych w oparciu o 
tzw. Plan Wynagrodzeń NetLeaders, który to system uzależnia wynagrodzenie 
lub inne korzyści materialne otrzymywane przez jego uczestników (w tym 
konsumentów) przede wszystkim od wprowadzenia innych konsumentów do 
systemu, a nie od sprzedaży lub konsumpcji produktów, co wyczerpuje 
przesłanki art. 7 pkt 14 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu 
nieuczciwym praktykom rynkowym i art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów;  

2. systemu promocyjnego typu piramida, założonego i prowadzonego przez BCU 
Trading LCC z siedzibą w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz 
FUTURENET UKRAINE LCC z siedzibą we Lwowie (Ukraina), funkcjonującego na 
portalu internetowym FutureNet, w ramach którego to sytemu konsument 
dokonywał zakupu jednego z Pakietów przewidzianych w Planie Marketingowym, 
będącym częścią regulaminu określającego warunki świadczenia usług portalu 
(Pakiety: Member, Basic, Gold, Exclusive, Sapphire, Royal) w zamian za 
możliwość uzyskania korzyści materialnych w postaci bonusów lub prowizji 
określonych we wskazanym powyżej regulaminie, które to korzyści były 
uzależnione przede wszystkim od wprowadzenia nowych członków 
(konsumentów) do systemu, a nie od sprzedaży lub konsumpcji produktów, co  
wyczerpuje przesłanki art. 7 pkt 14 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy o 

http://www.uokik.gov.pl/


                   4 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Delegatura w Gdańsku 
ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk 

tel.: 58 346-29-32,  fax.: 58 346-29-33 
gdansk@uokik.gov.pl  www.uokik.gov.pl 

 

przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;  

3. systemu promocyjnego typu piramida, założonego i prowadzonego przez BCU 
Trading LCC z siedzibą w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz 
FUTURENET UKRAINE LCC z siedzibą we Lwowie (Ukraina), funkcjonującego na 
platformie reklamowej FutureAdPro, w ramach którego to sytemu konsument 
dokonywał wykupu jednego ze Statusów (od Statusu II do Statusu V) w zamian za 
możliwość uzyskania korzyści materialnych w postaci prowizji, których wysokość 
uzależniona była przede wszystkim od wprowadzenia nowych członków 
(konsumentów) do systemu, a nie od sprzedaży lub konsumpcji produktów, co 
wyczerpuje przesłanki art. 7 pkt 14 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy o 
przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów  

i stwierdził zaniechanie stosowania tych praktyk. 

Treść decyzji nr RGD-12/2020 dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl 

Tekst komunikatu powinien być widoczny, czytelny, nieruchomy, widoczny przez 
cały czas, gdy użytkownik zapoznaje się z jego treścią (oświadczenie nie może 
przybrać formy np. rotacyjnego banera czy slajdera). Powinien być umieszczony 
poziomo, wyjustowany, napisany czcionką czarną (kod szesnastkowy RGB #000000) 
ARIAL o wielkości umożliwiającej swobodne zapoznanie się z tą informacją, na 
białym tle (kod szesnastkowy RGB #ffffff) w taki sposób, aby treść komunikatu w 
całości wypełniała ramkę widoku filmu, z uwzględnieniem marginesu 2,5 cm z 
każdej strony w trybie domyślnym funkcjonowania serwisu YouTube.  

W opisie znajdującym się bezpośrednio pod ww. filmem należy umieścić czcionką 
domyślną wynikającą z funkcjonowania serwisu YouTube: 

− treść ww. komunikatu, przy czym fragment „Treść decyzji nr RGD-12/2020 
dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl” ma  stanowić hiperłącze prowadzące 
do strony internetowej https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf, 

− następującą informację zawierającą znaczniki internetowe w formie poniższych 
hasztagów: „#DamianZukiewicz, #netleaders, #FutureNet, #FutureAdPro, 
#UOKiK, #decyzjaUOKiK, #piramida; 

 w warstwie dźwiękowej zawierać będzie komunikat, odczytany w sposób wyraźny 
przez lektora, o treści: 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za praktyki naruszające 
zbiorowe interesy konsumentów działania przedsiębiorcy Damiana Żukiewicza, 
który do dnia 30 października 2019 r. występował w obrocie gospodarczym pod 
nazwą INVESTPROVIDER – Damian Żukiewicz we Wrocławiu, polegające na 
propagowaniu: 
1. systemu promocyjnego Spółki CL Singapore Pte. Ltd z siedzibą w Singapurze typu 

piramida, poprzez propagowanie sieci niezależnych przedstawicieli zwanej 
NetLeaders wynagradzanych w oparciu o tzw. Plan Wynagrodzeń NetLeaders, 
który to system uzależnia wynagrodzenie lub inne korzyści materialne 
otrzymywane przez jego uczestników (w tym konsumentów) przede wszystkim 
od wprowadzenia innych konsumentów do systemu, a nie od sprzedaży lub 
konsumpcji produktów, co wyczerpuje przesłanki art. 7 pkt 14 w zw. z art. 4 ust. 
2 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i art. 24 ust. 1 i 
2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;  

2. systemu promocyjnego typu piramida, założonego i prowadzonego przez BCU 
Trading LCC z siedzibą w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz 
FUTURENET UKRAINE LCC z siedzibą we Lwowie (Ukraina), funkcjonującego na 

http://www.uokik.gov.pl/
https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf
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portalu internetowym FutureNet, w ramach którego to sytemu konsument 
dokonywał zakupu jednego z Pakietów przewidzianych w Planie Marketingowym, 
będącym częścią regulaminu określającego warunki świadczenia usług portalu 
(Pakiety: Member, Basic, Gold, Exclusive, Sapphire, Royal) w zamian za 
możliwość uzyskania korzyści materialnych w postaci bonusów lub prowizji 
określonych we wskazanym powyżej regulaminie, które to korzyści były 
uzależnione przede wszystkim od wprowadzenia nowych członków 
(konsumentów) do systemu, a nie od sprzedaży lub konsumpcji produktów, co  
wyczerpuje przesłanki art. 7 pkt 14 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy o 
przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;  

3. systemu promocyjnego typu piramida, założonego i prowadzonego przez BCU 
Trading LCC z siedzibą w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz 
FUTURENET UKRAINE LCC z siedzibą we Lwowie (Ukraina), funkcjonującego na 
platformie reklamowej FutureAdPro, w ramach którego to sytemu konsument 
dokonywał wykupu jednego ze Statusów (od Statusu II do Statusu V) w zamian za 
możliwość uzyskania korzyści materialnych w postaci prowizji, których wysokość 
uzależniona była przede wszystkim od wprowadzenia nowych członków 
(konsumentów) do systemu, a nie od sprzedaży lub konsumpcji produktów, co 
wyczerpuje przesłanki art. 7 pkt 14 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy o 
przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;  

i stwierdził zaniechanie stosowania tych praktyk. 

Treść decyzji nr RGD-12/2020 dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl  

Czas trwania przekazu tej informacji nie może być krótszy niż 2 minuty; 

IV. Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 106 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę 
Damiana Żukiewicza, który do dnia 30 października 2019 r. występował w obrocie 
gospodarczym pod nazwą INVESTPROVIDER – Damian Żukiewicz we Wrocławiu: 
1. karę pieniężną w wysokości 145.885 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy 

osiemset osiemdziesiąt pięć złotych), za stosowanie praktyki naruszającej 
zbiorowe interesy konsumentów, określonej w pkt I. sentencji niniejszej decyzji, 

2. karę pieniężną w wysokości 145.885 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy 
osiemset osiemdziesiąt pięć złotych), za stosowanie praktyki naruszającej 
zbiorowe interesy konsumentów, określonej w pkt II.1). sentencji niniejszej 
decyzji, 

3. karę pieniężną w wysokości 145.885 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy 
osiemset osiemdziesiąt pięć złotych), za stosowanie praktyki naruszającej 
zbiorowe interesy konsumentów, określonej w pkt II.2). sentencji niniejszej 
decyzji. 
 

V. Na podstawie art. 77 ust. 1 w związku z art. 80 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020, poz. 1076 i 1086), oraz art. 
263 § 1 i art. 264 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 i 695) w związku z art. 83 ww. ustawy o 
ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów obciąża przedsiębiorcę Damiana Żukiewicza, który do dnia 30 
października 2019 r. występował w obrocie gospodarczym pod nazwą 
INVESTPROVIDER – Damian Żukiewicz we Wrocławiu, kosztami przeprowadzonego 
postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w 

http://www.uokik.gov.pl/
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kwocie 47,20 zł (słownie: czterdzieści siedem złotych 20/100) i zobowiązuje się do 
zwrotu tych kosztów Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 
terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji. 
 


