Projekt z 23 maja 2016 r.
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o grach hazardowych i innych ustaw1),2)
Art. 1. W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 471) wprowadza się następujące zmiany:
1)

art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. 1. Ustawa określa warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w
zakresie gier hazardowych oraz zasady opodatkowania podatkiem od gier hazardowych.
2. Grami hazardowymi są gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na
automatach oraz gry urządzane przez sieć Internet.”;

2)

w art. 2:
a)

w ust. 1:
-

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik
zależy od przypadku. Są to:”,

-

uchyla się pkt 5,

-

pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez odpłatne:
a)

połączenie telefoniczne,

b)

wysyłanie wiadomości tekstowych

z użyciem publicznej sieci

telekomunikacyjnej
– a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.”,

1)

2)

Niniejsza ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu …………. pod numerem ……..,
zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz.
597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r.
ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad
dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawie z dnia 27
sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej.
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b)

w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)

zaistnienia różnych zdarzeń, w tym zdarzeń wirtualnych, w których
uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego,
między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do
wygranej - bukmacherstwo.”,

c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Grami

na

automatach

są

gry na

urządzeniach

mechanicznych,

elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, gdzie gra
zawiera element losowości i spełnia dodatkowo co najmniej jeden z wymienionych
poniżej warunków:
1)

jest prowadzona w celach zarobkowych;

2)

umożliwia wygrane pieniężne;

3)

umożliwia wygrane rzeczowe;

4)

umożliwia wygraną polegającą na możliwości przedłużania gry bez
konieczności wpłaty stawki za udział w grze;

5)

umożliwia rozpoczęcie nowej gry przez wykorzystanie wygranej rzeczowej
uzyskanej w poprzedniej grze.”,

d)

uchyla się ust. 4 i 5,

e)

po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:
„5a. Grami w karty są gry black jack, poker, baccarat, gdy rozgrywane są o
nagrody pieniężne lub rzeczowe. Grą w karty jest też gra, której zasady
odpowiadają zasadom gier black jack, poker, baccarat.
5b. Grami urządzanymi przez sieć Internet są zakłady wzajemne, gry w karty
oraz gry losowe i gry na automatach, których zasady odpowiadają zasadom gier
losowych oraz gier na automatach.”,

f)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych rozstrzyga na wniosek
lub z urzędu, w drodze decyzji, czy gra lub zakład posiadające cechy wymienione
w ust. 1 – 5a jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty lub grą na
automacie w rozumieniu ustawy.”,
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g)

po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:
„7a. Nie wydaje się decyzji, o której mowa w ust. 6, gdy charakter gier na
danym urządzeniu został ustalony w wyniku kontroli przeprowadzonej przez
organy Służby Celnej zgodnie z odrębnymi przepisami.
7b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze
rozporządzenia wzór wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 7, mając na
uwadze potrzebę zapewniania jednolitości wniosków i sprawnej realizacji zadań w
tym zakresie.”;

3)

art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. Urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów
wzajemnych, gier w karty, gier na automatach jest dozwolone na podstawie właściwej
koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia.”;

4)

w art. 4:
a)

w ust. 1:
-

w pkt 1 po lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w
brzmieniu:
„c) salon gier na automatach – jako wydzielone miejsce, w którym prowadzi
się gry na automatach na podstawie zatwierdzonego regulaminu, a liczba
zainstalowanych automatów wynosi od 10 do 50 sztuk;”,

–

po pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3-5 w brzmieniu:
„3) urządzeniu do gier – rozumie się przez to wszelkie urządzenia, z
wykorzystaniem których możliwe jest prowadzenie gry, obsługiwane
przez urządzającego oraz urządzenia których działanie wpływa na
prowadzenie gier;
4)

urządzeniu losującym – rozumie się przez to urządzenie służące
wyłącznie do wyłaniania zwycięzców w loteriach pieniężnych, loteriach
audioteksowych, grach liczbowych, loteriach promocyjnych i loteriach
fantowych;

5)

wydzielonym miejscu – rozumie się przez to miejsce, które ogranicza
wstęp osób poniżej 18 roku życia oraz zapewnia przestrzeganie przepisów
dotyczących reklamy gier hazardowych.”,

b)

uchyla się ust. 2;
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5)

w art. 5:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych,
gry telebingo oraz gier na automatach poza kasynem gry jest objęte monopolem
państwa.”,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a-c w brzmieniu:
„1a. Działalność w zakresie gier liczbowych i loterii pieniężnych może być
prowadzona w formie udziału w grach liczbowych i loteriach pieniężnych
urządzanych

jednocześnie

na

terytorium

więcej

niż

1

państwa

(gry

multijurysdykcyjne).
1b. Urządzanie gier hazardowych w Internecie, z wyjątkiem zakładów
wzajemnych i loterii promocyjnych, jest objęte monopolem państwa.
1c. Monopol państwa w zakresie gier na automatach poza kasynem gry jest
wykonywany w salonach gier na automatach.”;
6)

art. 6 otrzymuje brzmienie:
„1. Działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości i gier na
automatach może być wykonywana po uzyskaniu koncesji na kasyno gry, z
zastrzeżeniem art. 5 ust. 1 oraz art. 6a ust. 2.
2. Działalność w zakresie gier bingo pieniężne może być wykonywana po
uzyskaniu zezwolenia na salon gry bingo pieniężne.
3. Działalność w zakresie zakładów wzajemnych może być wykonywana stosownie do udzielonego zezwolenia - wyłącznie w punktach przyjmowania zakładów
wzajemnych albo przez sieć Internet po uzyskaniu zezwolenia na urządzanie zakładów
wzajemnych.
4. Działalność w zakresie określonym w ust. 1 – 3 jest wykonywana na zasadach i
warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonej koncesji lub
udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów o grach hazardowych.
5. Urządzanie gier hazardowych w zakresie określonym w ust. 1-3 jest możliwe
wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 7a.
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6. Akcje (udziały) w spółkach, o których mowa w ust. 5, może nabywać lub
obejmować:
1)

osoba prawna lub spółka niemająca osobowości prawnej, której siedziba znajduje
się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2)

osoba fizyczna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)
– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do spółek, o których mowa w art. 7a ust. 1.”;

7)

po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:
„Art. 6a 1. Gra w pokera może być organizowana w kasynach gry lub poza
kasynem gry przez podmioty urządzające gry hazardowe na podstawie udzielonej
koncesji na prowadzenie kasyna gry w następujący sposób:
1)

w kasynie gry:
a)

gra jest prowadzona przez uprawnionego pracownika, a gracze grają
przeciwko kasynu albo

b)

w formie turnieju gry w pokera gdy uczestnicy grają między sobą, a liczba
uczestników w turnieju wynosi co najmniej 10 osób oraz dokonano zgłoszenia
organizacji takiego turnieju właściwemu dyrektorowi izby celnej;

2)

poza kasynem gry – w formie turnieju gry w pokera, gdy uczestnicy grają między
sobą, a liczba uczestników w turnieju wynosi co najmniej 10 osób i dokonano
zgłoszenia właściwemu dyrektorowi izby celnej.
2. Gra w pokera może być urządzana w formie turnieju gry w pokera poza

kasynami gry przez podmiot nieposiadający koncesji na prowadzenie kasyna gry jeżeli:
1)

wartość nagród rzeczowych nie przekracza 50% kwoty bazowej, o której mowa w
art. 70;

2)

dokonano zgłoszenia organizacji takiego turnieju właściwemu dyrektorowi izby
celnej;

3)

gra odbywa się w wydzielonym miejscu dostępnym wyłącznie dla pełnoletnich
osób zaproszonych przez organizatora.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze

rozporządzenia, szczegółowe warunki urządzania turniejów gry w pokera poza kasynem
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gry, mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowości urządzania turniejów gry
w pokera poza kasynami gry.”;
8)

w art. 7a w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) posiada pełnomocnictwo do zawierania umów cywilno-prawnych w imieniu i na
rzecz spółki, o której mowa w ust. 1;”;

9)

w art. 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust.1 i dodaje się ust. 2-4 w brzmieniu:
„2. W regulaminie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gier na automatach w
salonach gier na automatach określa się zasady lokalizowania salonów gier na
automatach od placówek edukacyjnych, zdrowotnych, miejsc kultu religijnego oraz
punktów sprzedaży alkoholu.
3.W przypadku gier na automatach w salonach gier na automatach warunkiem ich
urządzania jest zatwierdzenie lokalizacji salonu gier na automatach i liczby automatów
przez właściwego dyrektora izby celnej.
4. Podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier hazardowych
przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do zatwierdzenia
projekt regulaminu odpowiedzialnej gry.”;

10) w art. 11:
a)

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)

akcjonariuszami (wspólnikami) posiadającymi akcje (udziały), których
wartość przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, lub członkami zarządu,
rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurentami spółki są osoby
fizyczne, osoby prawne lub spółki niemające osobowości prawnej, co do
których

nie

istnieją

uzasadnione

zastrzeżenia

z

punktu

widzenia

bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub bezpieczeństwa interesów
ekonomicznych państwa;”,
b)

po pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) podmiotami, o których mowa w pkt 1, nie mogą być podmioty, które w
terminie 6 lat przed datą złożenia wniosku o koncesję lub zezwolenie były
akcjonariuszami (wspólnikami) posiadającymi akcje (udziały), których
wartość przekraczała 10% kapitału zakładowego spółki, lub członkami
zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub prokurentami w spółce,
której cofnięto koncesję lub zezwolenie z powodów określonych w art. 59 ust.
1 pkt 2.”;
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11) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osoby fizyczne będące wspólnikami (akcjonariuszami) spółki prowadzącej
działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1-3, reprezentujące co najmniej
10% kapitału zakładowego, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji
rewizyjnej lub prokurenci takiej spółki powinni posiadać nienaganną opinię, w
szczególności nie mogą być osobami skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.”;
12) uchyla się art. 14;
13) w art. 15:
a)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Salony gier na automatach mogą być lokalizowane w miejscowościach, z
zastrzeżeniem, że łączna liczba automatów zainstalowanych we wszystkich
salonach gier na terenie powiatu, w którym mieści się salon gier na automatach, nie
może być większa niż wynikająca z proporcji 1 automat na każde pełne 1 tys.
mieszkańców powiatu. Maksymalna, łączna liczba automatów w salonach gier na
automatach wynosi 60 tys. sztuk.”,

b)

w ust. 3 wyrazy „w ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „w ust. 1-2”;

14) w art. 15b ust. 1 otrzymuje brzmienie;
„1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie gier urządzanych w kasynie gry,
salonie gry na automatach jest zobowiązany do zainstalowania w kasynie gry, salonie
gry na automatach audiowizyjnego systemu kontroli gier służącego kontroli przebiegu i
prowadzenia gier, w tym umożliwiającego rozstrzyganie wątpliwości związanych z
urządzanymi grami oraz weryfikację prawidłowości określania ich rezultatów,
rozliczania żetonów i pieniądza gotówkowego w kasie, wydawania zaświadczeń o
uzyskanej wygranej i prowadzenia ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych, a
także możliwość kontroli i weryfikacji osób wchodzących do kasyna gry, salonu gry na
automatach, za pomocą zapisu sygnału audiowizyjnego.”;
15) po art. 15b dodaje się art. 15ba i 15bb w brzmieniu:
„Art. 15ba 1. Podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na
automatach urządzanych poza kasynami gry uruchomi system informatyczny i
rejestrujący wpłacone stawki i wypłacone wygrane w grach na automatach urządzanych
w salonach gier na automatach, będący jednocześnie system nadzoru nad ingerencją w
automat do gry z zewnątrz, zwany dalej „systemem rejestrującym”.
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2. Urządzenia, o których mowa w art. 2 ust. 4, przystosowane są i podłączane do
systemu rejestrującego i nadzorującego w grach na automatach urządzanych poza
kasynem, z dniem rozpoczęcia wykonywania przez podmiot, o którym mowa w ust. 1,
działalności w zakresie gier na automatach urządzanych poza kasynem gry.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, udostępni system rejestrujący i nadzorujący
w grach ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i wyznaczonym przez
niego organom podległym lub nadzorowanym, z dniem rozpoczęcia wykonywania
działalności.
4.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze

rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakie spełniać musi system rejestrujący i
nadzorujący w grach na automatach urządzanych poza kasynem gry, w tym wymagane
dane, biorąc pod uwagę jego przydatność do realizowania zadań określonych ustawą,
niezawodność, koszty oraz warunki serwisowania i gwarancji.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia zasady bezpiecznej gry na automatach w salonach gier na automatach.
Art. 15bb Podmiot urządzający gry hazardowe na podstawie koncesji na
prowadzenie kasyna gry jest obowiązany przeprowadzać wszystkie transakcje
wynikające z gier urządzanych w kasynie gry za pośrednictwem rachunku płatniczego
lub instrumentu płatniczego, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873 i 1916 oraz z 2015 r. 1764, 1830 i 1893).”;
16) w art. 15d ust. 1 - 5 otrzymują brzmienie:
„1. W przypadku urządzania gier hazardowych przez sieć Internet, urządzenia
przetwarzające i przechowujące informacje oraz dane dotyczące tych gier hazardowych,
a także ich uczestników, powinny być zainstalowane i przechowywane na terytorium
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.
2. Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet może wykorzystywać do
ich urządzania wyłącznie stronę internetową, której krajowa domena najwyższego
poziomu jest przypisana do polskich stron internetowych.
3. Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet jest obowiązany
prowadzić, w czasie rzeczywistym, w urządzeniu służącym do archiwizacji danych
usytuowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej państwa członkowskiego Unii
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Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, archiwizację
wszelkich danych wymienianych między tym podmiotem a uczestnikiem gier
hazardowych, w tym pozwalających na ustalenie przebiegu i wyniku gier hazardowych
oraz przeprowadzanych transakcji wynikających z oraz danych niezbędnych do
identyfikacji uczestnika gier hazardowych.
4. Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet jest obowiązany
zapewnić funkcjonariuszom celnym dostęp, w tym dostęp zdalny, do danych
przechowywanych w urządzeniu archiwizującym oraz udostępnić w tym celu
odpowiednie narzędzia i oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo danych.
5. Podmiot

urządzający

gry

hazardowe

przez

sieć

Internet

zapewnia

bezpieczeństwo przechowywanych i udostępnianych danych.”;
17) art. 15e otrzymuje brzmienie:
„Art. 15e. 1. Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet jest
obowiązany przeprowadzać transakcje wynikające z tych gier wyłącznie za
pośrednictwem rachunku płatniczego lub instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych przypisanego do rachunku płatniczego.
Rachunki płatnicze lub instrumenty płatnicze, muszą być obsługiwane przez krajowe lub
unijne instytucje płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych.
2. Minister Finansów prowadzi rejestr podmiotów oferujących w sieci Internet
osobom przebywającym

na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej gry hazardowe

niezgodnie z przepisami ustawy. Rejestr jest prowadzony za pomocą systemu
teleinformatycznego i jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra
Finansów (BIP MF).
3. Krajowe lub unijne instytucje płatnicze, o których mowa w ust. 1, są obowiązane
do monitorowania listy, o której mowa w ust. 2.
4. Krajowe lub unijne instytucje płatnicze, o których mowa w ust. 1, mają
obowiązek dołożyć należytej staranności w celu uniemożliwienia swoim klientom
wykonywanie transakcji płatniczych na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 2.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w przypadku niedołożenia
należytej staranności przez instytucje, o których mowa w ust. 1 do obowiązku, o którym
mowa w ust. 4, informuje o tym niezwłocznie Komisję Nadzoru Finansowego.”;
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18) po art. 15e dodaje się art. 15f -15j w brzmieniu:
„Art. 15f. 1. Minister Finansów prowadzi Rejestr Niedozwolonych Stron, zwany
dalej „Rejestrem”. Rejestr jest prowadzony za pomocą systemu teleinformatycznego i
jest udostępniany w BIP MF.
2. Wpisowi do Rejestru podlegają adresy elektroniczne pozwalające na
identyfikację stron internetowych lub innych usług zawierających treści umożliwiające
urządzanie gier hazardowych bez zezwolenia udzielonego zgodnie z przepisami ustawy
lub uczestniczenie w tych grach, nazwę podmiotu urządzającego gry hazardowe bez
zezwolenia oraz nazwę oferowanej gry hazardowej, zwanych dalej „niedozwolonymi
stronami i usługami”.
3. Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do Internetu jest
obowiązany do:
1)

nieodpłatnego utrudniania dostępu do niedozwolonych stron i usług przez
blokowanie dostępu do adresów elektronicznych wpisanych do Rejestru;
blokowanie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od
udostępnienia w BIP MF informacji o wpisie adresu do Rejestru;

2)

nieodpłatnego odblokowania dostępu do adresów elektronicznych wykreślonych z
Rejestru; odblokowanie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni roboczych
od udostępnienia w BIP MF informacji o wykreśleniu adresu z Rejestru.
4. W Rejestrze umieszcza się również dane dotyczące czasu i podstawy dokonania

wpisu do Rejestru, jego zmiany lub wykreślenia.
5. Wpisu do Rejestru, zmiany wpisu lub jego wykreślenia dokonuje z urzędu
Minister Finansów.
6. Do obliczania terminów, o których mowa w ust. 3, stosuje się art. 12 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).
7. Kontrolę nad prowadzeniem przez Ministra Finansów Rejestru sprawuje Sąd
Okręgowy w Warszawie, zwany dalej „Sądem”.
8. Minister Finansów przekazuje Sądowi, w okresach półrocznych, sprawozdanie
obejmujące:
1)

liczbę adresów elektronicznych wpisanych i wykreślonych z Rejestru w okresie
sprawozdawczym;

2)

informację na temat treści uzasadniających wpis do Rejestru, jego zmianę lub
wykreślenie.
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9. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 7, Sąd może zażądać dodatkowych
informacji odnoszących się do prowadzenia Rejestru, w tym sposobu pozyskiwania
danych stanowiących podstawę podejmowanych działań.
10. Sąd informuje Ministra Finansów o wyniku kontroli w terminie 30 dni od jej
zakończenia.
Art. 15g. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje
przedsiębiorców telekomunikacyjnych niepodlegających obowiązkowi utrudniania
dostępu do niedozwolonych stron i usług, kierując się rozmiarem działalności
telekomunikacyjnej i wielkością sprzedaży usług telekomunikacyjnych.
Art. 15h. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze
rozporządzenia, upoważnić dyrektora izby celnej właściwego w sprawach określonych
w art. 15f

uwzględniając w szczególności możliwości techniczno-organizacyjne

zapewniające sprawne wykonywanie zadania.
Art. 15i. 1. W celu zapewnienia ochrony grających przed negatywnymi skutkami
hazardu, podmiot prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych urządzanych
przez sieć Internet ma obowiązek wdrożyć politykę odpowiedzialnej gry, wynikającą z
regulaminu odpowiedzialnej gry, obejmującą w szczególności:
1)

umieszczenie

w

widoczny

sposób

elementów

na

stronie

internetowej

wykorzystywanej do urządzania gry hazardowej, o:
a)

podmiocie oferującym gry hazardowe i sposobnie kontaktu z nim,

b)

pozwoleniu na urządzanie gier wskazującej jego zakres przedmiotowy, termin
ważności, oraz nazwę organu, który go udzielił,

c)

regulaminie gry,

d)

zakazie gry osobom poniżej 18 roku życia,

e)

ryzyku związanym z hazardem,

f)

nazwie instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi
wraz z linkiem do strony tych instytucji;

2)

procedury weryfikacji ukończenia 18 roku życia przez uczestników gry;

3)

procedury rejestracji gracza na koncie gracza lub tymczasowym koncie gracza,
jako warunku rozpoczęcia i prowadzenia gry;

4)

wprowadzenie mechanizmów umożliwiających uczestnikom gry kontrolę swojej
aktywności na stronie internetowej wykorzystywanej w grze hazardowej;
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5)

wprowadzenie mechanizmów uniemożliwiających uczestnikom gry, grę po
wyczerpaniu środków na koncie gracza;

6)

zapewnienie ochrony nieletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych
na stronie internetowej.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, udostępnia na stronie internetowej regulamin

odpowiedzialnej gry, nie później niż z chwilą rozpoczęcia urządzania gier.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie może umieszczać na stronie internetowej,
na której urządzane są gry hazardowe reklam usług finansowych ani oferować usług
finansowych.
4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, przedstawia regulamin odpowiedzialnej gry
do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
Art. 15j 1. Zakazane jest posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:
1)

podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;

2)

spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach
gier;

3)

jednostki badającej, o której mowa w art. 23f, posiadającej upoważnienie ministra
właściwego do spraw finansów publicznych;

4)

jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub
uprawnionej do kontroli wykonywania przepisów o grach hazardowych;

5)

producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na
terytorium Rzeczpospolitej Polski, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 2.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mają obowiązek złożenia wniosku

o zarejestrowanie automatu do gier w terminie 60 dni od jego nabycia, nabycia
wewnątrzwspólnotowego lub importu.”;
19) w art. 18 dodaje się ust.4 w brzmieniu:
„4. W zakładach wzajemnych, w przypadku zakładów na odgadywanie zdarzeń
wirtualnych, średnia zaprogramowana wartość wygranych nie może być niższa o więcej
niż 5% średniej wygrywalności w zakładach wzajemnych, w przypadku zakładów na
odgadywanie

zdarzeń

nie

będących

zdarzeniami

wirtualnymi

za

miesiąc

poprzedzający.”;
20) w art. 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Podmiot urządzający gry hazardowe jest obowiązany prowadzić ewidencję
wypłaconych (wydanych) wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2.280 zł.”;
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21) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie określonym w art. 6 ust. 1-3 oraz
wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach jest obowiązany zapewnić
utrzymanie porządku i ładu na terenie ośrodka gier i punktu przyjmowania zakładów
wzajemnych.”;
22) w art. 23:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Automaty do gier, urządzenia losujące i urządzenia do gier powinny być
przystosowane do ochrony praw grających i realizacji przepisów ustawy.”,

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku loterii fantowej i gry bingo
fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a i 1b.”,

c)

po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Automaty do gier, urządzenia losujące i urządzenia do gier muszą być
zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe warunki dotyczące systemu umożliwiającego
kumulowanie wygranych, o którym mowa w ust. 1c, uwzględniając w
szczególności ochronę interesów uczestników gier i zabezpieczenie wykonywania
zobowiązań wobec budżetu państwa.”;

23) w art. 23a:
a)

ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Automaty do gier, urządzenia losujące i urządzenia do gier, z wyjątkiem
terminali w kolekturach gier liczbowych służących wyłącznie do urządzania gier
liczbowych, mogą być eksploatowane przez podmioty posiadające koncesję lub
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier losowych lub gier na
automatach oraz przez podmioty wykonujące monopol państwa, po ich
zarejestrowaniu przez naczelnika urzędu celnego.
2. Rejestracja automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier
oznacza dopuszczenie go do eksploatacji. Rejestracji dokonuje się na okres 6 lat.”,
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b)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Pierwszej rejestracji automatu do gier, urządzenia losującego oraz
urządzenia do gier dokonuje się w okresie do 6 miesięcy od daty jego
wyprodukowania.”,

c)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Rejestracja wygasa z upływem okresu, na jaki została dokonana, a także w
przypadku wycofania z eksploatacji automatu do gier, urządzenia losującego lub
urządzenia do gier oraz w przypadku wygaśnięcia koncesji lub zezwolenia w
oparciu, o które zostały zarejestrowane.”;

24) w art. 23b:
a)

ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. W żądaniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się automat do gier,
urządzenie losujące lub urządzenie do gier podlegające badaniu sprawdzającemu,
jednostkę badającą przeprowadzającą badanie oraz podmiot, któremu automat do
gier, urządzenie losujące lub urządzenie do gier ma być przekazane w celu
przeprowadzenia badania, i termin tego przekazania.
3. Badanie sprawdzające przeprowadza, na zlecenie naczelnika urzędu
celnego, jednostka badająca upoważniona do badań technicznych automatów do
gier, urządzeń losujących oraz urządzeń do gier, w terminie nie dłuższym niż trzy
miesiące od dnia przekazania automatu lub urządzenia do badań.”,

b)

uchyla się ust. 4,

c)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku potwierdzenia w wyniku badania sprawdzającego, że
automat do gier, urządzenie losujące lub urządzenie do gier nie spełnia warunków
określonych w ustawie, koszty badania sprawdzającego obciążają podmiot
eksploatujący ten automat lub urządzenie.”;

25) art. 23c - 23e otrzymują brzmienie:
„Art. 23c. Podmiot eksploatujący zarejestrowany automat do gier, urządzenie
losujące lub urządzenie do gier jest obowiązany informować pisemnie naczelnika urzędu
celnego o:
1)

zamiarze przemieszczenia automatu do gier,

urządzenia losującego lub

urządzenia do gier do innego miejsca eksploatacji - co najmniej na 7 dni przed
dokonaniem tej czynności;
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2)

zawieszeniu lub wycofaniu z eksploatacji automatu, urządzenia losującego lub
urządzenia - w terminie 7 dni od dnia dokonania tej czynności;

3)

zniszczeniu lub kradzieży automatu lub urządzenia - w terminie 2 dni od dnia
wystąpienia takiego zdarzenia.
Art. 23d. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze

rozporządzenia, szczegółowe warunki badania, rejestracji i eksploatacji automatów i
urządzeń do gier uwzględniając ochronę interesów uczestników gier i zabezpieczenie
wykonywania zobowiązań wobec budżetu państwa, warunki i sposób zabezpieczenia
przed ingerencją z zewnątrz, sposób działania w sytuacji awarii, sposób wypłacania
wartości pieniężnych gdy urządzenie lub automat znajduje się w stanie błędu lub w
trakcie gry.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe warunki badania, rejestracji i eksploatacji urządzeń
losujących, warunki i sposób zabezpieczenia przed ingerencją z zewnątrz, sposób
działania w sytuacji awarii, sposób zabezpieczenia urządzeń losujących, pomieszczeń
oraz informacji istotnych z punktu widzenia loterii w tym danych dotyczących
uczestników.
Art. 23e. 1. Właściwi w określonych w art. 23a-23c sprawach rejestracji i
eksploatacji automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier są wyznaczeni
naczelnicy urzędów celnych.
2. Właściwość miejscową ustala się według miejsca lokalizacji ośrodka gier albo
miejsca eksploatacji urządzenia do gier oraz urządzenia losującego.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze
rozporządzenia, naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach rejestracji i
eksploatacji automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier oraz określi
obszary ich właściwości miejscowej, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania
zadań oraz rozmieszczenie terytorialne miejsc eksploatacji automatów do gier, urządzeń
losujących i urządzeń do gier.”;
26) w art. 23f:
a)

w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Upoważnienia do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących i
urządzeń do gier udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych
podmiotowi, który spełnia następujące warunki:”,
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b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Upoważnienie do badań technicznych automatów do gier, urządzeń
losujących i urządzeń do gier jest udzielane na wniosek jednostki badającej
podmiotu ubiegającego się o status jednostki badającej lub dyrektora izby celnej,
do którego dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków
określonych w ust. 1, w szczególności:
1)

certyfikat akredytacji;

2)

certyfikaty lub inne dokumenty określające standard przeprowadzanych
badań, potwierdzające wiedzę techniczną osób przeprowadzających badania
techniczne automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier;

3)

aktualne zaświadczenia, że osoby wymienione w ust. 1 pkt 3 nie były skazane
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)

oświadczenia złożone, pod rygorem odpowiedzialności karnej, przez osoby
wymienione w ust. 1 pkt 3, że nie pozostają z podmiotem prowadzącym
działalność w zakresie gier hazardowych ani z osobami:
a)

zarządzającymi takim podmiotem lub go reprezentującymi,

b)

będącymi akcjonariuszami (wspólnikami) takiego podmiotu lub jego
pracownikami

– w stosunku prawnym lub faktycznym, który może wywoływać uzasadnione
zastrzeżenia do ich bezstronności.”,
c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Upoważnienie do badań technicznych automatów do gier, urządzeń
losujących i urządzeń do gier jest udzielane na okres 6 lat.”,

d)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a:
„3a. Upoważnienie do badań technicznych automatów do gier, urządzeń
losujących i urządzeń do gier zawiera:
1)

oznaczenie organu wydającego upoważnienie;

2)

datę wydania;

3)

nazwę jednostki badającej;

4)

powołanie podstawy prawnej;

5)

imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby zarządzającej jednostką
badającą;
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6)

wykaz osób uprawnionych do przeprowadzania badań technicznych
automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier

w imieniu

jednostki badającej;
7)

wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania i podpisywania opinii
wydanych przez jednostkę badającą po przeprowadzeniu badań technicznych
automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier;

8)

zakres upoważnienia;

9)

podpis osoby upoważnionej, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego.”,

e)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych podaje do publicznej
wiadomości, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, wykaz
jednostek badających upoważnionych do badań technicznych automatów do gier,
urządzeń losujących i urządzeń do gier.”,

f)

po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Jednostka badająca upoważniona do badań automatów do gier, urządzeń
losujących i urządzeń do gier obowiązana jest poinformować organ o każdej
zmianie dotyczącej osób, o których ust. 3a pkt 6 i 7 w terminie 7 dni, od dnia
zaistnienia takiej zmiany.”;

27) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:
„Szkolenia”;
28) w art. 24:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmiot urządzający gry hazardowe, w tym podmiot urządzający gry
hazardowe przez Internet jest obowiązany zapewnić, aby osoby pełniące funkcję
lub zajmujące stanowisko, z którym wiąże się obowiązek:
1)

nadzorowania gier hazardowych, w szczególności: dyrektorzy oddziałów,
ośrodków gier oraz ich zastępcy, kierownicy i ich zastępcy, osoby
nadzorujące gry telebingo, loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie
promocyjne i loterie audioteksowe, inspektorzy w ośrodkach gier, kasjerzy
stołu, osoby nadzorujące prowadzenie gier przez Internet,
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2)

bezpośredniego prowadzenia gry hazardowej, w szczególności: krupierzy,
obsługujący automaty do gier, urządzenia losujące lub urządzenia do gier, z
wyłączeniem pracowników obsługi technicznej

– przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku
odbyły szkolenie z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów
urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z
nadzorowaniem i prowadzeniem gier.”,
b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Podmiot urządzający gry hazardowe, w tym podmiot urządzający gry
hazardowe przez sieć Internet, jest obowiązany zapewnić, aby osoby, o których
mowa w ust. 1, odbyły ponowne szkolenie w przypadku zmiany zakresu
wykonywanych czynności lub po upływie 3 lat od poprzedniego szkolenia.”,

c)

uchyla się ust. 4,

d)

dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Podmiot urządzający gry hazardowe, w tym podmiot urządzający gry
hazardowe przez sieć Internet, nie może powierzyć nadzorowania tych gier oraz
bezpośredniego ich prowadzenia osobie, która nie odbyła szkolenia, o którym
mowa w ust. 1.
6. Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet, jest obowiązany do
wyznaczenia 5 osób odpowiedzialnych za nadzorowanie tych gier.”;

29) uchyla się art. 24a;
30) po art. 24a dodaje się art. 24b i 24c w brzmieniu:
„Art. 24b 1. Szkolenie z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów
urządzanych gier, o którym mowa w art. 24 ust. 1, prowadzi podmiot urządzający gry
hazardowe, w tym podmiot urządzający gry urządzane przez sieć Internet, lub jednostka
organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, po zakończeniu szkolenia są obowiązane
wydać uczestnikowi szkolenia pisemne zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
3. Podmiot urządzający gry hazardowe prowadzi w formie papierowej rejestr
zaświadczeń

pracowników, obejmujący dane pracownika, datę szkolenia, dane

podmiotu wystawiającego zaświadczenie oraz numer zaświadczenia, do którego dołącza
kopię zaświadczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem, którego oryginał
znajduje się w aktach osobowych pracownika.
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Art. 24c. Urządzający gry hazardowe jest obowiązany zapewnić, aby osoba
pełniąca funkcję lub zajmująca stanowisko, o których mowa w art. 24 ust. 1, spełniła
łącznie następujące warunki:
1)

ma nienaganną opinię;

2)

posługuje się językiem polskim w stopniu wystarczającym do pełnienia funkcji lub
zajmowania stanowiska, o które się ubiega;

3)

nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.”;

31) uchyla się art. 25 i art. 26;
32) w art. 27 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. W grach hazardowych, z wyjątkiem loterii fantowych, loterii promocyjnych
mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
3. Podmioty urządzające i prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych są
obowiązane do umieszczenia w widoczny sposób przed wejściem do miejsca urządzania
gier oraz w miejscu urządzania gier lub sprzedaży dowodów udziału w grach informacji
o zakazie uczestniczenia w grach osób, które nie ukończyły 18 roku życia.”;
33) w art. 29a:
a)

uchyla się ust. 1,

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez
sieć Internet przez podmioty, które urządzają gier hazardowych w Internecie
wbrew przepisom ustawy.”,

c)

uchyla się ust. 3;

34) uchyla się art. 30;
35) w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne oraz zezwolenia na
urządzanie zakładów wzajemnych udziela minister właściwy do spraw finansów
publicznych.”;
36) w art. 34a dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. O koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie, o którym
mowa w art. 6 ust. 1-3 lub art. 7 ust. 2, mogą się ubiegać wyłącznie spółki, którym nie
cofnięto koncesji lub zezwolenia z przyczyn określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 w okresie
6 lat poprzedzających złożenie wniosku o koncesję lub zezwolenie.”;
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37) po art. 34a dodaje się art. 34b w brzmieniu:
„34b. 1. Warunkiem przyznania koncesji lub zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1-3 lub art. 7 ust. 2, jest uzyskanie
pozytywnej opinii Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie weryfikacji informacji, o której mowa w art.
34a ust. 1 pkt 1, oraz niezagrażania przez podmiot występujący przyznanie koncesji lub
zezwolenia bezpieczeństwu państwa.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, wydają opinię negatywną w przypadku
posiadania informacji o niezgodności działania spółki, jej akcjonariuszy będących
osobami fizycznymi i posiadającymi więcej niż 10% udziałów, członków zarządu,
komisji rewizyjnej i rady nadzorczej z właściwymi przepisami regulującymi
przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub jeżeli spółki lub
osoby te zagrażają interesowi bezpieczeństwa państwa.
3. Organy, o których mowa w ust. 1, przedstawiają ministrowi właściwemu do
spraw finansów publicznych na jego wniosek, w drodze postanowienia, opinie, o
których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków o wydanie
opinii.
4. Organ, o których mowa w ust. 1, może odstąpić od uzasadnienia opinii ze
względu na interes bezpieczeństwa państwa lub porządek publiczny.”;
38) w art. 35:
a)

pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących
dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia
społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;”,

b)

po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu:
„21a) opinię głównego banku wnioskodawcy o pozytywnej sytuacji ekonomicznofinansowej spółki i braku wiedzy o nieprawidłowościach związanych z
działalnością spółki.”;

39) w art. 36:
a)

pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących
dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia
społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;”,
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b)

po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu:
„21a) opinię głównego banku wnioskodawcy o pozytywnej sytuacji ekonomicznofinansowej spółki i braku wiedzy o nieprawidłowościach związanych z
działalnością spółki.”;

40) uchyla się art. 37;
41) w art. 38 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód
budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz
ubezpieczenie zdrowotne;”;
42) w art. 39 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód
budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz
ubezpieczenie zdrowotne.”;
43) w art. 39a w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód
budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz
ubezpieczenie zdrowotne.”;
44) uchyla się art. 44;
45) w art. 49:
a)

uchyla się ust. 3;

b)

po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Okresy, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, rozpoczynają bieg w terminie
określonym w koncesji lub zezwoleniu.”;

46) po art. 49 dodaje się art. 49a o treści:
„Art. 49a. Podmiot posiadający koncesję lub zezwolenie, których wydanie podlega
ograniczeniom ilościowym, jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia wystąpienia
zdarzenia, poinformować organ właściwy w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia
o:
1)

rozpoczęciu działalności objętej koncesją lub zezwoleniem;

2)

rezygnacji z działalności objętej koncesją lub zezwoleniem;

3)

przerwie w wykonywania działalności objętej koncesją lub zezwoleniem.”;

47) uchyla się art. 54;
48) w art. 55 uchyla się ust. 2;
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49) w art. 59:
a)

dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b)

w ust. 1:
–

uchyla się pkt 4,

–

po pkt 4 dodaje się pkt 4a-4c w brzmieniu:
„4a)

rezygnacji z działalności objętej koncesją lub zezwoleniem, których
wydanie podlega ograniczeniom ilościowym;

4b) niewykonywania przez okres dłuższy niż 3 miesiące działalności objętej
koncesją lub zezwoleniem których wydanie podlega ograniczeniom
ilościowym;
4c) przerwy trwającej dłużej niż 6 miesięcy w wykonywaniu działalności
objętej

koncesją

lub

zezwoleniem

których

wydanie

podlega

ograniczeniom ilościowym;”,
–

po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) nieuiszczenia kary, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2.”,

c)

dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Do okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 4b i 4c, nie wlicza się przerw
spowodowanych działaniem siły wyższej i jej bezpośrednimi następstwami.”;

50) po art. 59 dodaje się art. 59a w brzmieniu:
„Art. 59a. Decyzja o cofnięciu koncesji lub zezwolenia, jest wykonalna z chwilą jej
doręczenia.”;
51) w art. 60:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmiot ubiegający się o koncesję lub zezwolenie przedstawia organowi
właściwemu do ich udzielenia, do zatwierdzenia, projekt regulaminu urządzanej
gry hazardowej oraz projekt regulaminu odpowiedzialnej gry.”,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a.

Regulamin gry hazardowej określa zasady tej gry oraz sposób

wypełniania warunków ustawowych związanych z jej urządzaniem.”,
c)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Regulamin gier hazardowych, a także ich zmiany, zatwierdza minister
właściwy do spraw finansów publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3.”,
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d)

ust. 4 otrzymuje brzmienie
„4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zatwierdzenia regulaminu lub jego
zmiany następuje w terminie 6 miesięcy od dnia jego złożenia, z wyjątkiem
wniosku dotyczącego regulaminu lub zmiany regulaminu loterii promocyjnej lub
loterii audioteksowej oraz loterii fantowej, których rozpatrzenie następuje w
terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.”;

52) w art. 61 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Regulamin gry hazardowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, określa:”;
53) w art. 68:
a)

w ust. 1:
–

uchyla się pkt 2 i 3,

–

dodaje się pkt 4-6 w brzmieniu:
„4)

za zmianę koncesji lub zezwolenia;

5)

za rejestrację automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do
gier;

6)

za rozpatrzenie wniosku o rozstrzygnięcie charakteru gier, o którym
mowa w art. 2 ust. 6 .”;

b)

w ust. 4:
–

uchyla się pkt 2,

–

dodaje się pkt 3-5 w brzmieniu:
„3) ust. 1 pkt 4 - dokonuje organ udzielający koncesji albo zezwolenia;
5)

ust. 1 pkt 5 - dokonuje organ rejestrujący;

6)

ust. 1 pkt 6 - dokonuje organ wydający decyzje.”;

54) po art. 68 dodaje się art. 68a w brzmieniu:
„Art. 68a. 1. Podmiot eksploatujący automat do gier, urządzenie losujące lub
urządzenie do gier bez wymaganej koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia
ponosi koszt badań urządzeń, przeprowadzonych przez Służbę Celną, w przypadku
potwierdzenia w wyniku badania, że urządzanie gier na automacie, urządzeniu
losującym lub urządzeniu do gier wymaga koncesji, zezwolenia lub dokonania
zgłoszenia.
2. Poboru opłaty, o której mowa w ust. 1, dokonuje dyrektor izby celnej.”;
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55) w art. 69:
a)

w ust. 1:
–

uchyla się pkt 6,

–

dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) opłata za rozpatrzenie wniosku o rozstrzygnięcie charakteru gier, o
którym mowa w art. 2 ust. 6 i 7, wynosi 200% kwoty bazowej.”;

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Opłata za zmianę koncesji lub zezwolenia:
1)

w przypadku zmiany koncesji wynosi 400% kwoty bazowej;

2)

w przypadku zmiany zezwolenia wynosi 200% kwoty bazowej;

3)

w przypadku zmiany zezwolenia w części dotyczącej ośrodka gier wynosi
10% kwoty bazowej;

2)

w przypadku zmiany zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych
dotyczącej każdego punktu przyjmowania zakładów wzajemnych wynosi 10%
kwoty bazowej.”,

c)

uchyla się ust. 2 i 3,

d)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Opłata za rejestrację automatu do gier, urządzenia losującego lub
urządzenia do gier wynosi
50% kwoty bazowej.”;

56) w art. 71:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz
jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która urządza gry
hazardowe na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z
wyłączeniem loterii promocyjnych, podmiot urządzający gry objęte monopolem
państwa.”,

b)

ust. 2 otrzymują brzmienie:
„2. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest urządzanie gier
hazardowych, z wyłączeniem urządzania loterii promocyjnych, loterii fantowych i
gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a.”,

c)

w ust. 3 uchyla się zdanie drugie;
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57) w art. 73 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) w turnieju gry pokera – suma wpłat gotówkowych z tytułu wymiany żetonów w
kasie służących do gry w turnieju gry pokera;”;
58) w art. 74:
a)

b)

pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4)

gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej - 25%;

5)

gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty - 50%;”

w pkt 7 kropkę zastepuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) turnieju gry pokera - 12 %.”;

59) w art. 75:
a)

w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Podatnicy są obowiązani, bez wezwania, do:”,

b)

uchyla się ust. 6 i 7;

60) tytuł rozdziału 8 otrzymuje brzmienie:
„Sprawozdawczość i informacje”;
61) art. 79 otrzymuje brzmienie:
„Art. 79 1. Podmioty urządzające i prowadzące działalność w zakresie gier
hazardowych są obowiązane do przekazywania, na żądanie ministra właściwego do
spraw finansów publicznych, informacji dotyczących funkcjonowania tych podmiotów.
2. Podmioty urządzające i prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych są
obowiązane

przekazywać odpowiednio właściwemu do udzielenia zezwolenia

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i dyrektorowi izby celnej, w
terminie do 21 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale kalendarzowym,
zestawień danych ekonomiczno-finansowych w zakresie działalności ze szczególnym
uwzględnieniem obrotów, wyniku finansowego, wskaźników ekonomicznych, a
zwłaszcza wskaźnika zatrudnienia, oraz wskaźników statystycznych uzyskiwanych
przez te podmioty.

– 26 –
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, tryb przekazywania i szczegółowy zakres informacji, o których mowa w
ust. 2, uwzględniając dane niezbędne do monitorowania realizacji wydanych koncesji i
zezwoleń oraz kształtowania polityki w zakresie gier hazardowych.";
62) po art. 88 dodaje się art. 88a w brzmieniu:
„Art. 88a. 1. Maksymalna kwota wpłat na fundusze ,o których mowa w art. 86-88
może wynieść 110% kwoty wpłaconych środków za 2015 r., zwaloryzowana o wskaźnik
inflacji.
2. Kwota dopłat przewyższająca limit, o którym mowa w ust. 1, stanowi dochód
budżetu państwa.”;
63) art. 89 otrzymuje brzmienie:
„Art. 89. 1. Karze pieniężnej podlega:
1)

urządzający gry hazardowe bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania
zgłoszenia;

2)

urządzający gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji, udzielonego
zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia, który narusza warunki zatwierdzonego
regulaminu, udzielonej koncesji, zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia lub
prowadzi gry na automatach do gier , urządzeniu losującym lub urządzeniach do
gier bez wymaganej rejestracji automatu do gier, urządzenia losującego lub
urządzenia do gry;

3)

podmiot reklamujący lub promujący gry hazardowe urządzane bez koncesji lub bez
zezwolenia;

4)

podmiot organizujący wydarzenia sportowe, w trakcie których dochodzi do
reklamowania lub promowania gier hazardowych urządzanych bez koncesji lub
bez zezwolenia lub informowania o sponsorowaniu wydarzenia sportowego lub
jego uczestników przez podmiot urządzający gry hazardowe bez zezwolenia lub
koncesji;

5)

podmiot posiadający tytuł prawny do lokalu, w którym urządzane są gry
hazardowe na automatach do gier bez odpowiedniej koncesji;

6)

podmiot, który nie dołożył należytej staranności w celu uniemożliwienia swoim
klientom wykonywanie transakcji płatniczych na rzecz podmiotów, o których
mowa w art. 15e ust. 2;

7)

uczestnik w grze hazardowej urządzanej bez koncesji lub zezwolenia;
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8)

przedsiębiorca telekomunikacyjny, który nie wypełnia obowiązków wynikających
z art. 15f ust. 3;

9)

podmiot posiadający tytuł prawny do strony, na której zamieszczona jest reklama
podmiotów wpisanych do Rejestru, o którym mowa w art. 15f ust. 1;

10) podmiot posiadający niezarejestrowany automat do gier.
2. Wysokość kary pieniężnej wymierzanej w przypadkach, o których mowa:
1)

2)

w ust. 1 pkt 1 – wynosi:
a)

w przypadku gier na automatach – 100 tys. zł od każdego automatu,

b)

w przypadku innych gier - 5 krotność opłaty za wydanie koncesji/zezwolenia;

w ust. 1 pkt 2 – do 2% od uzyskiwanych przychodów, w roku poprzedzającym
stwierdzenie nieprawidłowości;

3)

w ust. 1 pkt 3 – do 200 tys. zł;

4)

w ust. 1 pkt 4 – wynosi do 300 tys. zł;

5)

w ust. 1 pkt 5 – 100 tys. zł od każdego automatu;

6)
7)

w ust. 1 pkt 6 - do 500 tys. zł ;
w ust. 1 pkt 7 –2 tys. zł oraz 100% uzyskanej wygranej niepomniejszonej kwoty
wpłaconych stawek;

8)

w ust. 1 pkt 8 - do 500 tys. zł ;

9)

w ust. 1 pkt 9 – do 200 tys. zł;

10) w ust. 1 pkt 10 - 100 tys. zł od każdego automatu.
3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do uczestników loterii promocyjnych, loterii
audioteksowych, loterii fantowych i gry bingo fantowe.
4. Za zobowiązania podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt 1–5 odpowiadają także
członkowie rodziny podatnika, nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części
przedsiębiorstwa, wspólnik spółki cywilnej, jawnej, członkowie zarządu osób prawnych,
osoby prawne powstałe w wyniku podziału na zasadach przewidzianych w przepisach
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.”;
64) w art. 90:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji, naczelnik urzędu celnego, na
którego obszarze urządzana jest gra hazardowa lub na którego obszarze
organizowane jest wydarzenie sportowe lub, na którego obszarze znajduje się
niezarejestrowany automat.”,
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b)

dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Karę pieniężną określoną w art. 89 ust. 1 pkt 3,6,8 i 9 nakłada Minister
Finansów, w drodze decyzji, kierując się, liczbą klientów indywidualnych, którym
pośrednio lub bezpośrednio świadczy on swoje usługi, czasem niewykonywania
obowiązków oraz szkodliwością społeczną działań lub zaniechań.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2013r. poz. 361, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 21 w ust. 1 uchyla się pkt 6;
2) w art. 21 w ust. 1 pkt 6a otrzymuje brzmienie:
„6a) wygrane w grach hazardowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych
nie przekracza 2280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na
podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim
Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego;”.
Art. 3. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.

z z 2016 r. poz. 65) po art. 84d dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:
„Rozdział 5a
Nadzór nad działalnością gospodarczą w zakresie produkcji i dystrybucji automatów do
gier hazardowych
Art. 84e 1. Producenci i dystrybutorzy automatów do gier hazardowych
posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej są obowiązani do
zgłoszenia prowadzenia działalności w zakresie produkcji lub dystrybucji automatów do
gier hazardowych, zawieszenia prowadzenia działalności oraz jej zakończenia do
właściwego dyrektora izby celnej ze względu na ich siedzibę w terminie 14 dni przed
odpowiednio rozpoczęciem, zawieszeniem, wznowieniem i zakończeniem działalności
gospodarczej. Do zgłoszenia o rozpoczęciu działalności gospodarczej należy załączyć
wykaz zakładów produkcyjnych lub magazynów, w których są przechowywane
automaty do gier hazardowych.
2. W przypadku zmian danych objętych wykazem, o którym mowa w ust. 1,
podmiot powiadamia o tych zmianach właściwego ze względu na jego siedzibę
dyrektora izby celnej w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany.
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3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do prowadzenia ewidencji
wyprodukowanych lub magazynowanych automatów do gier hazardowych.
4. Minister właściwy do spraw finansów publiczny określi, w drodze
rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji produkowanych lub magazynowanych
automatów do gier hazardowych, dane zamieszczane w ewidencji oraz wzór ewidencji
kierując się potrzebą zapewnienia nadzoru nad obrotem automatami do gier
hazardowych oraz charakterem działalności gospodarczej podmiotu prowadzącego
ewidencję.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 147)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 30:
a)

w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) w zakresie posiadania automatów do gier hazardowych;”,

b)

w ust. 3 po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:
„1b) produkcja i obrót automatami do gier hazardowych;”;

2)

w art. 34 w ust. 1 w pkt 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „zakłady wzajemne”
zastępuje się wyrazami „gry hazardowe „;

3)

w art. 36a wyrazy „zakłady wzajemne” zastępuje się wyrazami „gry hazardowe”.
Art. 5. 1. Świadectwa zawodowe, o których mowa w art. 24 ustawy zmienianej w art. 1,

zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia. Świadectwa zawodowe dla osób, które zdały
egzamin zawodowy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydaje się na zasadach
dotychczasowych.
2. Posiadanie świadectwa zawodowego, o którym mowa w art. 24 ustawy zmienianej w
art. 1, jest równoznaczne z odbyciem szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i
regulaminów urządzanych gier, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w
brzmieniu obowiązującym po dniu wejścia życie ustawy.
3. Podmiot urządzający gry hazardowe ma obowiązek przeszkolenia w terminie do 2
miesięcy po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy:
1)

osób zatrudnionych przed wejściem w życie ustawy, które nie posiadają
świadectwa zawodowego;

2)

osób zatrudnionych w okresie do 2 miesięcy po dniu wejścia w życie ustawy.
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Art. 6. Nie przeprowadza się egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 25 ust. 3
ustawy zmienianej w art. 1, które nie odbyły się przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy, a wniesione opłaty egzaminacyjne zwraca się.
Art. 7. Postępowania, o których mowa w art. 2 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1,
wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są prowadzone na
podstawie przepisów dotychczasowych.
Art. 8. W sprawach dotyczących udzielenia koncesji na prowadzenie kasyna gry,
zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne lub urządzanie zakładów
wzajemnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 9. 1. Podmioty posiadające w dniu wejścia w życie ustawy zezwolenie na
urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet są obowiązane przedstawić ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych do zatwierdzenia regulamin odpowiedzialnej
gry, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
2. Przepisu art. 15i ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, nie stosuje się do dnia zatwierdzenia regulaminu odpowiedzialnej gry.
3. W przypadku niezatwierdzenia regulaminu odpowiedzialnej gry przez ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych zezwolenie na urządzanie zakładów
wzajemnych przez sieć Internet jest cofane.
4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy
do zatwierdzenia regulaminu odpowiedzialnej gry przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych, zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet
jest cofane.
Art. 10. Podmioty, które rozpoczęły i nie zakończyły działalności gospodarczej w
zakresie produkcji lub dystrybucji automatów do gier hazardowych, są obowiązane dokonać
zgłoszenia, o którym mowa w art. 84e ustawy zmienianej w art. 3, w terminie 30 dni od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 11. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
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