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CZŁONKOWIE RADY MIN ISTRÓW

Przedstawiam dokument rządowy zgłoszony przez
Mini stra Fina nsów - do rozpatrzenia.
(-) Sekretarz Rady Minist

Szanowna Pani Sekretarz,
Uchwały

Stosowanie do § 81

nr 190 Rady Ministrów z dnia 29

pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979 z

późn.

października

2013 r. Regulamin

zm.), przekazuję w załączeniu projekt ustawy

o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw z

uprzejmą prośbą

o jego

rozpatrzenie na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów.
Projekt ustawy

został

opracowany bez uprzedniego

przyjęcia założeń

i jest ujęty w Wykazie prac

legislacyjnych Rady Ministrów (UD 76).
Przedkładany

projekt

na automatach

1

koniecznością

ograniczenia występowania
najwyższego

podniesieniem

z korzystania z
Projekt

był

usług

poziomu

szczególności

wprowadza w

gter hazardowych

zapewnieniem jak
oraz

ustawy

urządzanych

zmmny

w

obszarze

gier

w sieci Internet, co podyktowane jest

zjawiska "szarej

strefy"

w

tym

obszarze,

poziomu ochrony graczy przed negatywnymi skutkami hazardu
społecznej

świadomości

co

do

zagrożeń

wynikających

nielegalnych operatorów hazardowych.

przedmiotem

uzgodnień

z

członkami

Rady Ministrów oraz z

Rządowym

Centrum

Legislacji.
W dniu 30 czerwca 2016 r. projekt ustawy został rozpatrzony przez Stały Komitet Rady
Ministrów, który go
Komitetu uwagi
pomiędzy

przyjął

złożone

rekomendował

i

Radzie Ministrów. Zgodnie z ustaleniami

przez Ministra Cyfryzacji pozostawiono do roboczych

Stałego

uzgodnień

Ministrem Cyfryzacji a Ministrem Finansów.

Projekt ustawy, w

części

do której uwagi

na przedsiębiorców telekomunikacyjnych

zgłosił

Minister Cyfryzacji, przewiduje

nieodpłatnego obowiązku uniemożliwiania dostępu

Finansów

u i Sw11:;tokrzyska i 2. G0-916 Warszmva

1

nałożenie

tel · ~-<13 (22) •394 55 55

1

e-mail kancelaria@mf.gov.pl

.

do stron intemetowych
Dornen

Sluz~cych

przekierowania

wykorzystuj~cych

nazwy dornen intemetowych wpisanych do Rejestru

do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z

pol~czeit

odwoluj~cych

Ustaw~

oraz nieodplatnego

siy do nazw dornen intemetowych wpisanych

do Rejestru do strony intemetowej prowadzonej przez Ministra Finans6w. Wpis do Rejestru
rna charakter rnaterialno-prawny i przysluguje od niego sprzeciw. 0 pozostawieniu nazwy
dorneny w Rejestrze albo o jej wykresleniu rna rozstrzygac Minister Finans6w w drodze decyzji
adrninistracyjnej, od kt6rej rna przyslugiwac skarga bezposrednio do Wojew6dzkiego

S~du

Adrninistracyjnego w Warszawie.
Zgodnie z pisrnem z dnia 30 czerwca 2016 r. skierowanyrn do Stalego Kornitetu Rady
Ministr6w, Minister Cyfryzacji w szczeg6lnosci postulowal:
1) rezygnaCJ((

z

przewidzianego

w

projekcie

blokowania

stron

intemetowych

z jednoczesnym polozeniern nacisku na blokowanie transakcji platniczych;
2) rnodyfikacjy procedury wpisu do Rejestru; Minister Cyfryzacji wskazal, ze wpis
powinien bye poprzedzony postanowieniern

s~du

powszechnego

rozstrzygaj~cyrn

zasadnosc wpisu do Rej estru;
3) dookreslenie

obowi~6w

nalozonych na przedsiybiorc6w telekornunikacyjnych

i wprowadzenie odplatnosci za ich wykonywanie;
Wypelniaj~c

ustalenia Stalego Kornitetu doszlo do dw6ch spotkait roboczych porniydzy

przedstawicielami Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Finans6w, w wyniku kt6rych
projektodawca zaproponowal nast((pUj<fce zrniany w projekcie ustawy w obszarze zwi<fZanyrn
z regulacj~ odnosz~c<f si{( do nielegalnego urz~dzania gier hazardowych w sieci Internet:
1) doprecyzowanie sposobu uniernozliwiania dost((pu do stron intemetowych, polegaj<fcego
na wpisowi do Rejestru nazw dornen, tak aby, nie zachodzilo ryzyko zablokowania stron
innych, niz te na kt6rych oferowane

s~

nielegalnie gry hazardowe; ponadto,

zaproponowane przez Ministra Finans6w rozwi<fZanie techniczne nie b((dzie rnialo
nadrniemie

obci'f:Zaj~cego

charakteru dla przedsi{(biorc6w telekornunikacyjnych;

2) okreslenie sposobu prowadzenia Rejestru w postaci systernu teleinformatycznego,
umozliwiaj~cego

teleinformatycznych

autornatyczne

przekazywanie

przedsiybiorc6w

informacji

telekornunikacyjnych

do

systern6w

dostawc6w

uslug

platniczych;
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3) wprowadzenie zapisu stanowi'!cego, ze wpis do Rejestru, zmiana wpisu lub wykreslenie
z Rejestru wymaga zatwierdzenia przez ministra wlasciwego do spraw finans6w
publicznych lub upowa:lnionego przez niego sekretarza stanu lub podsekretarza stanu
w urzt(dzie obsluguj'!cym ministra wlasciwego do spraw finans6w publicznych;
4) wykreslenie zapisu, zgodnie z kt6rym uczestnik gry hazardowej, w tym gry hazardowej
w sieci Internet urz<!dzanej bez koncesji, bez zezwolenia lub bez zgloszenia, podlegalby
dodatkowej karze 2 000 zl.
Nalezy zauwa:lyc, ze Minister Finans6w, po dokonaniu analizy, nie zgodzil sit( na zmiant( trybu
dokonywania

wpisu

do

Rejestru

wprowadzenie

odplatnosci

dla

przedsit(biorc6w

telekomunikacyjnych za wykonywanie obowi'!Zk6w nalozonych na nich w projekcie ustawy.
Pomimo wprowadzenia powyzszych rozwi'!Zan do projektu ustawy, Ministerstwo Cyfryzacji
podtrzymalo swoje uwagi w zakresie sprzeciwu wobec rozwi'!Zania polegaj'!cego na blokowaniu
dostt(pu do stron intemetowych, na kt6rych oferowane Sl! nielegalnie gry hazardowe oraz trybu
dokonywania wpisu do Rejestru, wskazuj'!c jednoczesnie koniecznosc skoncentrowania sit(
na rozwi'!zaniu

polegaj'!cym

na

blokowaniu

platnosci.

Minister

Finans6w

wskazuje,

ze mechanizm blokowania platnosci znajduje sit( juz w projekcie ustawy, przy czym nalezy
zauwazyc, ze w celu zapewnienia skutecznosci projektowanych przepis6w niezbt(dne jest
zastosowanie zar6wno blokowania platnosci, jak i uniemozliwiania dostt(pu do stron
intemetowych, na kt6rych oferuje sit( nielegalnie gry hazardowe.
Z uwagi na wyznaczony termin przedlozenia projektu do rozpatrzenia przez Radt( Ministr6w,
projekt ustawy nie zostal skierowany do rozpatrzenia przez komisjt( prawnicz'!. Nalezy jednak
podkreslic, ze projekt ustawy zostal uzgodniony w trybie roboczym z Rz<!dowym Centrum
Legislacji, w wyniku kt6rego wprowadzono redakcyjno-legislacyjne, a takZe zmiany
merytoryczne.
W przedkladanym projekcie dokonano nastt(pUjl!cych zmian merytorycznych:
•

Art. 11 ust. 1 pkt 1 - rozszerzono list(( podmiot6w podlegaj'!cych weryfikacji o sp6lkt(
wnioskuj'!C'! o koncesjt( lub zezwolenie;

•

Art. 15f ust. 8 - dodano zapis, zgodnie z kt6rym wpisu do Rejestru, zmiany wpisu,
wykreslenia z Rejestru moze dokonac wyl'!cznie minister wlasciwy do spraw finans6w
publicznych, sekretarz stanu lub podsekretarze stanu;,
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•

Art. 15j ust. 6 i 7 - dodano zapis, zgodnie z kt6rym z zakazu posiadania automatu

zwolnieni zostali przedsi~biorca dokonuj~cy naprawy zarejestrowanego automatu do gier
oraz

przedsi~biorca dokonuj~cy

przewozu automatu do gier, w ramach prowadzonej

dzialalnosci gospodarczej;
•

Art. 89 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 pkt 7 - dodano zapis

pozwalaj~cy

na karanie

urz~dzaj~cego

w sieci Internet gr~ hazardow~, kt6rej urz~dzanie stanowi monopol paiJ.stwa i okreslenie
wysokosci tej kary;
•

Art. 89 ust. 3 i ust. 4 pkt 8 - dodano zapis pozwalaj~cy na karanie os6b pelni~cych

funkcje kierownicze lub wchodz~cych w sklad organ6w zarz~dzaj~cych os6b prawnych
lub jednostek organizacyjnych nieposiadaj~cych osobowosci prawnej urz~dzaj~cych gry
hazardowe bez koncesji, zezwolenia lub zgloszenia i okreslenie wysokosci tej kary;
•

Art. 89 ust. 4 pkt 1 lit. c - dodano zapis okreslaj~cy wysokosc kary za urz~dzanie gier

bez wymaganego zgloszenia.

£~powaznienia%.
ini
Finans6w (

; /,SETIRE~A
/ - ·. (lc.
r./ /

7;;_

STANU

wt..

'"""'

,

/ ,

Wieslml Janczyk /

4

Projekt z 8 lipca 2016 r.
USTAWA

z dnia
o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektorych innych ustaw 1>·2>

Art. 1. W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r.

poz. 4 71) wprowadza
1)

ait. 1 otrzymuje

si~ nast~puj~ce

zmiany:

brzmienie:

,Art. 1. 1. Ustawa okresla warunki

urz~dzania

i ztasady prowadzenia dzialalnosci w

zakresie gier hazardowych oraz zasady opodatkowania podatkiem od gier hazardowych,
zwanym dalej "podatkiem od gier".
2. Grami hazardowymi s~ gry losowe, zaklady wzaJemne, gry w karty, gry na

automatach.
3. Ustawie podlega urz~dzanie gter hazardowych w stect Internet, w tym
urz~dzanie

gier. kt6rych zasady odpowiadaj~ zasadom:

1) gier loso\\ych;

2) gier na automatach.";
2)

wart. 2:
a)

w ust. 1:

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmlenie:
,Grami losowymi

s~ gry

o wygrane pieniyzne lub rzeczowe, kt6rych wynik w

szczeg6lnosci zalezy od przypadku.
uchyla

si~

S~

to:",

pkt 5,

pkt 11 otrzymuje brzmienie:
, 11) loterie audioteksowe, w kt6rych uczestrticzy si~ przez odplatne:
i

a)

pol~czenie

telefoniczne,

n Niniejsza ustawa zostala notyfikowana Komisji Europejskiej w ,dniu ............. pod numerem ........ ,
zgod~ie z § 4 rozporz~dzenia Rady Ministr6w z .dnia 23 iudnia 2092 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notytikacji nom1 i akt6w prawnych (Dz. U. Nr 439, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz.
597), kt6re wdraza dyrektywt( (UE) 201511535 Par1amentu Europej~kiego i Rady z dnia 9 wrzesnia 2015 r.
ustanawiajf}q procedurtt udzie1ania intom1acji w dziedzinie przepis~w technicznych oraz zasad dotyczf}cych
uslug spoleczer1stwa intormacyjnego (Dz. U UE L 2015.241.1. z 17,09.2015).
"l Niniejszf} ustawq zmienia sitt ustawy: ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowyrn od os6b
tizycznych. ustawy z dnia 10 wrzesnia 1999 r.- Kodeks karny skarbowy oraz ustawtt z dnia 27 sierpnia 2009
r. o Sluzbie Ce1nej.
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b)

wysylanie wiadomosci tekstowych

z · l1Zyciem publicznej steel

telekomunikacyjnej",
b)

w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,2) zaistnienia r6.inych zdarzen, w tym zdarzen wirtualnych, w kt6rych
uczestnicy

wplacaj~

stawki, a wysokosc wygranych zalezy od um6wionego,

mit;dzy przyjmuj(!cym zaklad a wplacaj(!cym stawkt;, stosunku wplaty do
wygranej- bukmacherstwo.",
c)

po ust. 5 dodaje sit; ust. 5a w brzmieniu:
,Sa. Grami w karty

s~

gry black jack, poker, baccarat, gdy

s~

rozgrywane o

nagrody pienit;zne lub rzeczowe.",
d)

ust. 6 i 7 otrzymuj~ brzmienie:
,6. Minister wlasciwy do spraw finans6w publicznych rozstrzyga na wniosek
lub z urzt;du, w drodze decyzji, czy:
1) gra lub zaklad posiadaj(!ce cechy wymtemone w ust. 1 - 5a jest gr(!
losow(!, zakladem wzajemnym, grll w karty, grll na automacie w rozumtenm
ustawy;
2) zasady gter urz(}.dzanych w stect Internet,

odpowiadaj~

zasadom gter

losowych lub gier na automatach.
7. Do wniosku o wydanie decyzji, o kt6rej mowa w ust. 6, nalezy zalqczyc
opts

planowanego

albo

szczeg6lnosci zasady jego

realizowanego
urz~dzania,

przedsit;wzit;cia,

zawteraJqCy

w

przewidywane nagrody, spos6b wylaniania

zwycit;zc6w oraz, w przypadku gry na automatach, badanie techniczne danego
automatu, przeprowadzone przez jednostkt;

badajqc~

upowa:Znionll do badan

technicznych automat6w i urz~dzeil do gier, a w przypadku gier urz~dzanych przez
siec Internet opinit; potwierdzajqcll zasady i prawidlowosc oprogramowania do
urz(!dzania tych gier. Minister wlasci\\y do spraw finans6w publicznych moze
za:Zqdac przedlozenia takich dokument6w przez stroncy taki:e w postcypowaniu
prowadzonym z urzt;du. ",
e)

po ust. 7 dodaje sif( ust. 7a i 7b w brzmieniu:
,7a. Nie wydaje sif( decyzji, o kt6rej mowa w ust. 6, gdy charakter gier na
danym urzqdzeniu zostal ustalony w wyniku kontroli przeprowadzonej zgodnie z
odrybnymi przepisami przez naczelnika urzt;du celnego.
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7b. Minister wlasciwy do spraw finans6w publicznych okresli w drodze
rozporz~dzenia

wzor wniosku o wydanie decyzjiJ o ktorej mowa w ust. 7, maj~c na

uwadze potrzeby zapewniania jednolitosci wnioskow i sprawnej realizacji zadan w
tym zakresie. ";
3)

art. 3 otrzymuje brzmienie:
,Art. 3. Urzqdzanie i prowadzenie dzialalnosci

w zakresie gier losowych, zaklad6w

wzajemnych, gier w karty, gier na automatach jest d()zwolone na podstawie wlasciwej
koncesji, zezwolenia lub dokonania zgloszenia. ";
4)

wart. 4:
a)

w ust. 1:
W

pkt 1 po lit. b srednik zastypuje Sly ptzecinkiem

dodaje Sly lit.

C W

brzmieniu:
,c)

salon gier na automatach- jako wydzi~lone miejsce, w ktorym prowadzi
siy gry na automatach na podstawie zatwierdzonego regulaminu, a liczba
zainstalowanych automat6w wynosi od 3 do 50 sztuk; ",

po pkt 2 kropky zastypuje siy srednikiem i dodaje siy pkt 3-5 w brzmieniu:
,3) urz~dzeniu do gier - rozumie siy przez to wszelkie urz~dzenia, z
wykorzystaniem ktorych moi:liwe jest prowadzenie gry hazardowej oraz

4)

urz~dzenia,

ktorych dzialanie wplywa na prowadzenie gier;

urz~dzeniu

losuj&cym - rozum1e Sly przez to urz&dzenie

ustalania

wynik6w

slui:~ce

do

pieniyi:nych,

loteriach

audioteksowych, grach liczbowych, loteriach promocyjnych

loteriach

gry

w

loteriach

fantowych;
5)

wydzielonym mteJscu - rozum1e siy ~rzez to miejsce, kt6re ogranicza
wstyp os6b ponizej 18 roku i:ycia oraz zapewnia przestrzeganie przepis6w
dotycz~cych

b)
5)

reklamy gier hazardmvych.",

uchyla siy ust. 2;

wart. 5:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,1. Prowadzenie dzialalnosci w zakresie gittr liczbowych, loterii pieniyi:nych,

gry telebingo oraz gier na automatach poza kastynem gry jest objyte monopolem
panstwa.",

-4b)

po ust. 1 dodaje Si(( ust. la-Id w brzmieniu:
,la. Dzialalnose w zakresie gier liczbowych i loterii pienicti:nych moi:e bye
prowadzona w formie udziaru w grach liczbowych i loteriach pieniyi:nych
urz'!dzanych jednoczesnie na terytorium wiycej nii: jednego panstwa (gry
multijurysdykcyjne).
lb. Urz<Idzanie gier hazardowych w sieci Intemet, w tym gier, kt6rych zasady
odpowiadaj'! zasadom gier losowych i gier na automatach, jest obj((te monopolem
panstwa.
lc. Przepisu ust. I b me stosuje

St((

do zaklad6w wzajemnych

loterii

promocyjnych.
ld. Monopol panstwa w zakresie gier na automatach poza kasynem gry jest
wykonywany w salonach gier na automatach.";
6)

art. 6 otrzymuje brzmienie:
,Art. 6. 1. Dzialalnosc w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kosci i
gier na automatach moze bye wykonywana po- uzyskaniu koncesji na kasyno gry, z
zastrzei:eniem art. 5 ust. I oraz art. 6a ust. 2.
2. Dzialalnosc w zakresie gier bingo pienicti:ne moi:e bye wykonywana po
uzyskaniu zezwolenia na salon gry bingo pienict:Zne.
3. Dzialalnosc w zakresie zaklad6w wzajemnych moi:e bye wykonywana stosownie do udzielonego zezwolenia - wyl<Icznie w punktach przyjmowania zaklad6w
wzajemnych albo przez siec Internet po uzyskaniu zezwolenia na urz'!dzanie zaklad6w
wzajemnych.
4. Dzialalnosc w zakresie okreslonym w ust. I - 3 jest wykonywana na zasadach i
warunkach okreslonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonej koncesji lub
udzielonym zezwoleniu, a tak.i:e wynikaj'!cych z przepisow ustawy.
5. Urz<Idzanie gier hazardowych w zakresie okreslonym w ust. 1-3 jest mozliwe
wyll:!cznie w formie sp6lki akcyjnej Iub sp6lki z ograniczonl:! odpowiedzialnoscil:!,
maj'!cej siedzib€( na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzei:eniem art. 7a.
6. Akcje (udzialy) w sp6lkach, o kt6rych mowa w ust. 5, moi:e nabywac lub
obejmowac:
1)

osoba prawna lub sp6lka niemaj'!ca osobowosci prawnej, kt6rej siedziba znajduje
siy na terytorium patistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub patistwa
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czlonkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)- strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2)

osoba fizyczna b~d<!ca obywatelem panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
panstwa czlonkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)
- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
7. Przepisu ust. 6 nie stosuje

7)

po art. 6 dodaje

si~

si~

do sp6lek, o kt6zych mowa w art. 7a ust. 1.";

art. 6a w brzmieniu:

,Art. 6a I. Gra w pokera moi:e bye orgamzowana w kasynach gry lub poza

kasynem gry przez podmioty urz'!dzaj(!ce gry hazardowe na podstawie udzielonej
koncesji na prowadzenie kasyna gry w
1)

nast~puj<:!CY

spos6b:

w kasynie gry, gdy regulamin gry w pokera zostal uprzednio zaakceptowany przez
ministra wlasciwego do spraw finans6w publicznych oraz:
a)

gra jest prowadzona przez uprawmonego pracownika, a gracze graJ'!
przeciwko kasynu a1bo

b)

w formie turnieju gry w pokera gdy uczestnicy graj'! miydzy sob<!, a liczba
uczestnik6w w turnieju wynosi co najmniej I 0 os6b oraz dokonano zgloszenia
organizacji takiego turnieju dyrektorowi izby celnej wlasciwemu ze wzgll(du
na miejsce urz<!dzania turnieju gry w pokera~

2)

poza kasynem gry w fonnie turnieju gry w pokera, gdy:
a)

uczestnicy turnieju gry w pokera graj<!

mi~dzy

sob<!, a liczba uczestnik6w

turnieju wynosi co najmniej 10 os6b,
b)

dokonano zgloszenia turnieju gry w pokera dyrektorowi izby celnej
wlasciwemu ze wzglydu na miejsce urz(!dzania turnieju gry w pokera,

c)

regulamin turnieju gry w pokera gry zostal uprzednio zaakceptowany przez
ministra wlasciwego do spraw finans6w publicznych,

d)

podmiot urz<!dzajl!CY turniej gry w pokera !jest obowi'!Zany zainstalowae w
miejscu organizacji gry system

audiowizyjn~, o kt6rym mowa wart. 15b ust.

1 ustawy.
2. Gra w pokera moi:e bye urz<!dzana w formie turnieju gry w pokera poza
kasynami gry przez podmiot nieposiadaj<!CY koncesji nf1 prowadzenie kasyna gry jei:eli:
1)

wygran<! S<! nagrody rzeczowe, a wartosc nagrod rzeczowych nie przekracza 50%
kwoty bazowej, o kt6rej mowa w art. 70;
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2)

dokonano zgloszenia organizacji takiego tumieju dyrektorowi izby celnej
wlasciwemu ze wzgl~du na miejsce urzl!dzania tumieju gry w pokera;

3)

regulamin turnieju gry w pokera poza kasynem gry zostal zatwierdzony przez
ministra wlasciwego do spraw fmans6w publicznych;

4)

gra odbywa si~ w wydzielonym miejscu dost~pnym wyll!cznie dla pelnoletnich
os6b zaproszonych przez organizatora.
3. Zgloszenie, o kt6rym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera:

I)

imi~,

nazwisko, adres zamieszkania osoby zglaszajeycej albo

nazw~,

adres siedziby

podmiotu zglaszajllcego;
2)

nazw~

3)

okreslenie czasu, w kt6rym planuje sicr urzl!dzenie tumieju gry w pokera oraz

tumieju gry w pokera;

miejsca jego urzl!dzenia;
4)

przewidywaney liczbcr uczestnik6w;

5)

przedsi~wzicrte

srodki

w

celu

uniemozliwienia

dostcrpu

niepelnoletnim

uczestnikom.
4. Gra w pokera w formie tumieju gry w pokera poza kasynami gry, o kt6rej mowa
w ust. 2, moze bye urzl!dzana przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki
organizacyjne niemajeyce osobowosci prawnej.
5. Organizujeycy tumiej gry w pokera poza kasynem gry, o kt6rym mowa w ust. 2,
bcrd~!CY

osobami

organizacyjnych

fizycznymi,

niemaj~cych

czlonkami wladz os6b prawnych lub jednostek

osobowosci prawnej nie

mog~

bye skazani prawomocnym

wyrokiem seydu za umyslne przest~pstwo skarbowe.
6. Podmiot

urz~dzajl!CY

tumiej gry w pokera na podstawie udzielonej koncesji na

prowadzenie kasyna gry jest obowil!zany przedstawic dyrektorowi izby celnej,
wlasciwemu ze

wzgl~du

na miejsce

urz~dzania

tego tumieju, kt6remu dokonano

zgloszenia organizacji takiego tumieju, w terminie do 25. dnia miesil!ca nastcrpujllcego
po

miesi~cu,

w kt6rym

nast~pilo

zakonczenie tego tumieju, szczeg6lowey

pisemn~

informacjcr o osobach, kt6re uzyskaly wygrane w tumieju, oraz o rozliczeniu podatku od
gier.";
8)

wart. 7a w ust. 2 po pkt 1 dodaje

si~

pkt law brzmieniu:

,la) posiada pelnomocnictwo do zawierania um6w cywilno-prawnych w imieniu i na
rzecz sp6lki, o kt6rej mowa w ust. 1;";
9)

art. 9 otrzymuje brzmienie:

-7,Art.

9.

Warunkiem urz'ldzania gter

obj~tych

monopolem panstwa jest

zatwierdzenie ich regulaminu, w tym jego kazdorazowej zmiany, przez ministra
wlasciwego do spraw finans6w publicznych. ";
10) art. 11 otrzymuje brzmienie:
m~wa

,Art. 11.1. Dzialalnosc w zakresie, o kt6rym

w art. 6 ust. 1-3 oraz w art. 7

ust. 2, moze bye prowadzona, pod warunkiem ze:
1)

wobec sp6lki lub jej akcjonariuszy (wsp6lnik6w) posiadaj(lcych akcje
(udzialy), kt6rych wartosc przekracza 10% kapitalu zakladowego sp6lki, lub
czlonk6w zarz(ldu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurent6w
sp6lki byd(j,cych osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub sp6lkami
niemaj'lcymi osobowosci prawnej, nie istlniej'l uzasadnione zastrzezenia z
punktu

widzenia

bezpieczenstwa

paliistwa,

porz£ldku

publicznego,

bezpieczenstwa interes6w ekonomicznych panstwa, a tak.ze przestrzegania
przepis6w reguluj(lcych przeciwdzialanie praniu pieniydzy oraz finansowaniu
terroryzmu;
2)

czlonkowie

zarz~du,

rady nadzorczej lub

k~misji

rewizyjnej sp6lki

posiadaj~

obywatelstwo polskie lub obywatelstwo pailstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej,

pailstwa

czlonkowskiego

Wolnego Handlu (EFTA) -

Europejskiego

Stowarzyszenia

strony umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym lub Organizacji Wsp6lpracy Gospodarczej i Rozwoju, z tym
ze wymogu tego nie stosuje siy do sp6lek, o lkt6rych mow a w art. 7a ust. 1;
3)

przed organami wymiaru sprawiedliwoscti panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu (EFTA) Gospodarczym

me

toczy

strony urnowy o Europejskim Obszarze
Sly

postypowanie

przeciwko

podmiotom

wymienionym w pkt 1 w sprawach o przestypstwa zwi(j,zane z praniem
pieniydzy oraz finansowaniem terroryzmu:
4)

sp6lce, o kt6rej mowa w pkt I, w tenninie 6 lat przed dat(l zlozenia wniosku o
koncesjy lub zezwolenie nie cofniyto koncesji lub zezwolenia z powod6w
okreslonych w art. 59 ust. I pkt 2;

5)

akcjonariusze (wsp6lnicy), o kt6rych mowai w pkt 1, nie byli akcjonariuszami
(wsp6lnikami) posiadaj(lcymi akcje (udzialy), kt6rych wartosc przekraczala
10% kapitalu zakladowego sp6lki, w sp6lceb kt6rej w tenninie 6 lat przed datil

-8-

zlozenia wniosku o koncesjy lub zezwolenie cofniyto koncesjy lub zezwolenie
z powod6w okreslonych w art. 59 ust. 1 pkt 2;
6)

czlonkowie

zarz~du,

rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej Iub prokurenci, o

kt6rych mowa w pkt 1, nie byli czlonkami

zarz~du,

rady nadzorczej lub

komisji rewizyjnej lub prokurentami w sp6lce, kt6rej w terminie 6 lat przed
dat~

zlozenia wniosku o koncesje lub zezwolenie cofniyto koncesjy lub

zezwolenie z powod6w okreslonych wart. 59 ust. 1 pkt 2.
2. Minister wlasciwy do spraw finans6w publicznych moze

wyst~pic

z wnioskiem

do Generalnego Inspektora Infonnacji Finansowej, Szefa Agencji Bezpieczenstwa
Wewnytrznego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Komendanta Gl6wnego
Policji o przekazanie informacji, czy w odniesieniu do podmiot6w, o kt6rych mowa w
ust. 1 pkt 1,
panstwa,

istniej~

porz~dku

uzasadnione zastrzezenia z punktu widzenia bezpieczenstwa

publicznego, bezpieczeilstwa interes6w ekonomicznych panstwa, a

takze przestrzegania przepisow

reguluj~cych

przeciwdzialanie praniu pieniydzy oraz

finansowaniu terroryzmu.
3. Organy, o ktorych mowa w ust. 2, przekazuj£! informacje, o ktorych mowa w ust.
2, ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych w tenninie 2 miesiycy od
dnia otrzymania wniosku. ";
11) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,1. Osoby fizyczne

byd~ce

dzialalnosc w zakresie, o ktorym mowa w art. 6 ust. 1-3,
10% kapitalu zakladowego, oraz czlonkowie

zarz~du,

reprezentuj~ce

mog~

co najmniej

rady nadzorczej lub komisji

rewizyjnej lub prokurenci takiej spolki powinni posiadac
szczegolnosci nie

prowadz~cej

wsp6lnikami (akcjonariuszami) spolki

nienagann~

opiniy, w

bye osobami skazanymi za umyslne przestypstwo lub umyslne

przestypstwo skarbowe na terytorium panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej.";
12) uchyla siy art. 14;
13) wart. 15:

a)

po ust. 1 dodaje siy ust. 1a-1fw brzmieniu:
,1a. Automaty do gier mog(i bye instalowane w salonach gier na automatach:
1)

na terenie powiatu w liczbie nie wiykszej niz

wynikaj~cej

z proporcji 1

automat na kazde rozpoczyte I 000 mieszkailcow powiatu; maksyma1na,
l~czna

liczba automat6w do gier w salonach gier na automatach \\ynosi 60

tys. sztuk;
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2)

w miejscach, w kt6rych w CH}gu ostatnich pt~cm lat me stwierdzono
urz~dzania

gier na automatach niezgodnie z przepisami ustawy.

1b. Minister wlasciwy do spraw finans6'f publicznych okresli, w drodze
rozporz~dzenia,

zasady usytuowania na terenie gtniny salon6w gier na automatach,

w szczeg6lnosci ich minimaln~ odleglosc od plac.Owek edukacyjnych, miejsc kultu
religijnego oraz itmego osrodka gier, uwzgl~dniajllc potrzeb~ ograniczenia
negatywnych skutk6w spoleczno-ekonomicznych hazardu.
1c. Warunkiem urzlldzania gier na automatach w salonach gier na automatach
jest zatwierdzenie lokalizacji salonu gier na automatach przez dyrektora izby celnej
wlasciwego ze wzgl~du na planowan(j. lokalizacj~ salonu gier na automatach.
Dyrektor izby celnej zatwierdza lokalizacjy salonu gier na automatach, w drodze
decyzji.
1d. W celu zapewmema ochrony grajllcych przed negatywnymi skutkami
hazardu, podmiot wykonuj~cy monopol panstwaJ w zakresie gier hazardowych na
autornatach urz<j.dzanych w salonach gier na automatach rna obowi<j.zek wdrozyc
regulamin odpowiedzialnej gry, obejrnujllCY w szczeg6lnosci:
1)

urnieszczenie w salonie gier na autornatach, w widoczny spos6b:
a)

infom1acji o podrniocie oferuj<j.cyrn gry hazardowe i sposobie kontaktu z nim,

b)

regularninu gry,

c)

infonnacji o zakazie gry osoborn ponizej 18 roku zycia,

d)

infonnacji o ryzyku zwi'lzanym z hazardem,

e)

nazw instytucji swiadczllcych pomoc osobom z problernami hazardowyrni;

2)

procedur~

3)

procedurtr rejestracji uczestnika gry, jako warunUu rozpocztrcia i prowadzenia gry,

weryfikacji ukonczenia 18 roku Z:ycia przez uczestnik6w gry;
'

z uwzgl~dnieniem dolnego limitu stawki, od kt6rego zaczyna si~ rejestracja
uczestnika gry;
4)

mechanizrny urnozliwiajllce uczestnikorn gry kol1itroltr swojej aktywnosci w salonie
gier na autornatach;

5)

rnechanizmy uniemozliwiajllce uczestnikorn gry, gr~ po wyczerpamu srodk6w
fmansowych uczestnika gry;

6)

zapewnienie ochrony nieletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych
w salonie gier na automatach.
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1e. Podmiot

wykonuj~cy

monopol pailstwa w zakresie gier hazardowych w salonach

gier na automatach przedstawia projekt regulaminu odpowiedzialnej gry ministrowi
wlasciwemu do spraw finans6w publicznych, do zatwierdzenia.
1f.

Podmiot, o kt6rym mowa w ust. 1e, 1m1ieszcza w salonie gier na automatach
zatwierdzony regulamin odpowiedzialnej gry, nie p6iniej niz z

chwil~ rozpocz~cia

urzctdzania gier na automatach.",
b)

w ust. 3 wyrazy ,w ust. I i 2" zastypuje siy wyrazami ,w ust. 1-2";

14) w art. 15b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
, I. Podmiot

prowadz~cy

dzialalnosc w zakresie gier urz(!dzanych w kasynie gry

oraz salonie gry na automatach jest obowi¥any do zainstalowania w kasynie gry oraz
salonie gry na automatach audiowizyjnego systemu kontroli gier
przebiegu i prowadzenia gier, w tym

umozliwiaj~cego

sluz~cego

kontroli

weryfikacjy prawidlowosci

okreslania rezultat6w gier, rozliczania zeton6w i pienictdza got6wkowego, wydawania
zaswiadczeil o uzyskanej wygranej i prowadzenia ewidencji wyplaconych (wydanych)
wygranych oraz rozstrzyganie

w~tpliwosci zwi~zanych

z

urz~dzaniem

gier, a takZe

mozliwosc kontroli i weryfikacji os6b wchodzqcych do kasyna gry oraz salonu

gry na

automatach, za pomoc(! zapisu sygnalu audiowizyjnego.";
15) po art. ISh dodaje siy art. 15ba w brzmieniu:
,Art. 15ba I. Podmiot wykonujqcy monopol pailstwa w zakresie gter na
automatach

urzqdzanych

w

salonach

gter

na

automatach

prowadzi

system

teleinformatyczny rejestruj(!cy i archiwizuj(!cy:
1) dane dotyczctce wplaconych stawek i wyplaconych wygranych w grach na
automatach urzqdzanych w salonach gier na automatach,
2) przebieg gier w grach na automatach

urz~dzanych

w salonach gter na

automatach,
3) lokalizacjy i prawidlowosc dzialania automat6w do gier,
4) dane o automatach do gier, w tym informacje o awariach

ingerencjach w

automat do gier
- zwany dalej ,systemem rejestrujqcym".
2. Automaty do gier sq przystosowane i podlqczane do systemu rejestrujqcego z
dniem rozpoczycia wykonywania przez podmiot, o kt6rym mowa w ust. 1, dzialalnosci
w zakresie gier na automatach urzqdzanych w salonach gier na automatach.
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3. Podmiot, o ktorym mowa w ust. 1,
rejestruj(!cy ministrowi wlasciwemu do spraw

udost~pnia
finan~w

w pelnym zakresie system

pub1icznych i wyznaczonemu

przez niego organowi Sluzby Celnej, od dnia rozpoczttcia wykonywania dzia!alnosci.
4. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze wyznaczyc, w drodze
rozporz(!dzenia, organ Sluzby Celnej, ktoremu podmiot wykonuj(!cy monopol pruistwa
w zakresie gier na automatach urz(!dzanych w
system rejestruj::}cy,

uwzgl~dniaj::}c

sa1ona~ch

gier na automatach udost<rpnia

mozliwosci orgapizacyjno-techniczne tego organu

zapewniaj::}ce sprawne wykonywanie zadania.
5.

Minister wlaSciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze

rozporz'}-dzenia, szczegolowe wanmki prowadzenia i dzialania systemu rejestruj'}-cego,
uwzgl~dniaj£lc

potrzeby zapewnienia

odpowiedni~j

kontroli

nad

prowadzeniem

dzialalnosci w zakresie urz::tdzania gier na automatach;w salonach gier na automatach.";
16) art. 15d otrzymuje brzmienie:
, 1. W przypadku urz::tdzania gter hazardowych przez siec Internet, urz::tdzenia
przetwarzaj::}ce i archiwizuj'!ce dane dotyCZ'!Ce tych gier hazardowych, a tak.i:e ich
uczestnikow, powinny bye zainstalowane i przechowywane na terytorium pruistwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej

Iub panstwa czlonkowskiego

Europejskiego

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.
2. Podmiot urz::tdzaj'!CY gry hazardowe przez siec Internet moze wykorzystywac do
ich urz(!dzania wyl(!cznie

stron~

internetow(!, ktorej krajowa domena najwyzszego

poziomu jest przypisana do pol skich stron internetowych.
3. Podmiot urz(!dzaj(!cy gry hazardowe przez siec Internet jest obowi'!Zany
prowadzic, w czasie rzeczywistym, w urz(!dzeniu archiwizuj£lcym usytuowanym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Iub pruistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
pruistwa czlonkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
wymienianych
pozwalaj(!cych

mi~dzy

na

archiwizacj~

wszelkich danych

tym podmiotem a uczestnilciem gier hazardowych, w tym

ustalenie

przebiegu

wyniku

gter

hazardowych

przeprowadzanych transakcji wynikaj::}cych z tych gier oraz danych

oraz

niezb~dnych

do

identyfikacji uczestnika gier hazardowych.
4. Podmiot urz£ldzaj£lCY gry hazardowe przez siec Internet jest obowi'!Zany
zapewnic organom Sluzby Celnej dost~p, w tym do*((p zdalny, do danych, o ktorych
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mowa w ust. 3, przechowywanych w urz~dzeniu

archiwizuj~cym

oraz udost~pnic w tym

celu odpowiednie narz~dzia i oprogramowanie zapewniaj~ce bezpieczeilstwo danych.
5. Dostyp, o kt6rym mowa w ust. 4, powinien umozliwiac odczytywanie,
kopiowanie i przetwarzanie skopiowanych danych.
6.

Podmiot

urzl}dzajl}cy

gry

hazardowe

przez

siec

Internet

zapewrua

bezpieczeilstwo archiwizowanych i udostypnianych danych.
7. Dane, o kt6rych mowa w ust. 3, Sl} przechowywane przez okres 5 lat, liczl}c od
koilca roku kalendarzowego, w kt6rym dokonano ich archiwizacji. Po uplywie tego
okresu podmiot urzl}dzajl}cy gry hazardowe przez siec Internet usuwa dane.
8. Minister wlasciwy do spraw finans6w publicznych moze okreslic, w drodze
rozporzl}dzenia:
I)

spos6b archiwizacji danych, w tym warunki dotyczl}ce urz!J:dzeil archiwizujl}cych
oraz

ich

oprogramowama,

uwzgl~dniajl}c

zapewmeme

bezpieczeilstwa,

integralnosci i kompletnosci przechowywanych i udostypnianych danych oraz
mozliwosci ich uzyskiwania z podzialem na gry hazardowe prowadzone na
r6znych stronach internetowych i w ramach poszczeg6lnych zezwoleil,
2)

zakres danych, kt6re podmiot

urz~dzajl}cy

gry hazardowe przez siec Internet jest

obowiqzany archiwizowac, uwzglydniajl}c koniecznosc zapewnienia prawidlowej
kontroli i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia weryfikacji przestrzegania
przez podmiot urzqdzajqcy gry hazardowe przepis6w regulujqcych ten rodzaj
dzialalnosci.";
17) art. 15e otrzymuje brzmienie:
,Art. 15e. 1. Podmiot urz~dzajqcy gry hazardowe przez siec Internet, kt6ry posiada

koncesjy, zezwolenie lub dokonal zgloszenia organizacji tych gier jest obowiqzany
\\-ykonywac transakcje platnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
uslugach platniczych (Dz. U. z 2016 r. poz.4 71 ), wynikajl}ce z tych gier wyll}cznie za
posrednictwem dostawc6w uslug platniczych, o kt6rych mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-4, 6 i
9 tej ustawy.";
18) po art. l5e dodaje

si~

art. 15f -l5i w brzmieniu:

,Art. 15f. 1. Minister wlasciwy do spraw finans6w publicznych prowadzi Rejestr

Domen Sluz"!cych do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawq, zwany dalej
,Rej estrem".
2. Rejestr jest jawny. Kazdy rna prawo dost~pu do danych zawartych w Rejestrze.
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3. Rejestr jest prowadzony w systemie teleibformatycznym, umoi:liwiaj~cym
automatyczne

przekazywanie

informacji

do

system6w

teleinformatycznych

przedsi~biorc6w

telekomunikacyjnych i dostawc6w uslug platniczych.

4. Wpisowi do Rejestru podlega:
1) nazwa domeny intemetowej wykorzystywana: do urz~dzania gier hazardowych

bez koncesji, zezwolenia lub dokonania zgloszetllia wymaganego przez ustaw~,
kierowanych

do

uslugobiorc6w

na

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej,

w

szczeg6lnosci gdy strony internetowe wykorzystuj~ce nazwy tych domen S'!:
a)

dost~pne

w j~zyku polskim,

b) reklamowane na terytoriun1 Rzeczypospolitej Polskiej;
2) data i godzina dokonania wpisu, jego zmiany lub wykreslenia.
5.

Przedsi~biorca

telekomunikacyjny

swiadcz~cy

uslugi

dost~pu

do sieci Internet

jest obowi~zany do:
1)

nieodplatnego uniemoi:liwienia dost~pu do stron intemetowych wykorzystuj~cych
nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru poprzez ich
system6w teleinformatycznych

przedsi~biorc6w

usuni~cie

telekomunikacyjnych,

z

slui:~cych

do zamiany nazw domen intemetowych na adresy IP, nie pozniej nii: w ci~gu 48
godzin od dokonania wpisu do Rejestm;
2)

nieodplatnego przekierowania pol~czen odwoluj~cych s1~ do nazw domen
internetowych wpisanych do Rej estm do strony internetowej prowadzonej przez
ministra wlasciwego do spraw finans6w publi~znych, zawieraj~cej komunikat,
skierowany do odbiorc6w uslugi dost~pu do Inte~netu zawieraj~cy w szczeg6lnosci
informacje o lokalizacji Rejestru, wpisaniu szukanej nazwy domeny internetowej
do tego Rejestru, list~ podmiot6w legalnie ofemj~cych gry hazardowe w Polsce, a
taki:e powiadomienie o groi:~cej odpowiedzialrtosci karno-skarbowej uczestnika
gier urz~dzanych wbrew przepisom ustawy;

3)

nieodplatnego umoi:liwienia dost~pu do stron 'intemetowych wykorzystuj~cych
nazwy domen wykreslonych z Rejestm, nie p6iniej nii: w ci~gu 48 godzin od
wykreslenia nazwy domeny intemetowej z Rejestlru.
6. Wpisu do Rejestru, zmiany wpisu lub jego wykreslenia dokonuje

si~

z

urz~du,

po jego zatwierdzeniu przez ministra wla5ciwego do! spraw finans6w publicznych lub
upowai:nionego przez niego sekretarza stanu lub ~odsekretarza stanu w urz~dzie
obsluguj~cym

ministra wlasciwego do spraw finans6w publicznych.
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7. Podmiot urzl:ldzajqcy gry hazardowe na stronie intemetowej, ktorej nazwa
domeny jest wpisana do Rejestru lub bydqcy przedsiybiorc(} telekomunikacyjnym, lub
posiadajqcy tytul prawny do domeny wpisanej do rejestru, lub podmiot bydqcy dostawq
ush1g platniczych moze wniesc sprzeciw do ministra wlasciwego do spraw publicznych
od wpisu do Rejestru, w terminie 2 miesiycy od dnia umieszczenia tej nazwy domeny w
Rejestrze.
8. Sprzeciw zawiera:
1)

podstawowe

dane

identyfikacyjne

podmiotu

wnoszqcego

sprzec1w,

w

szczegolnosci:
a)

imiy i nazwisko, adres zamieszkania- w przypadku osob fizycznych,

b)

nazwy podmiotu, adres, numer z wlasciwego rejestru handlowego - w
przypadku osob prawnych;

2)

uzasadnienie sprzeciwu, z ktorego wynika, ze nazwy domeny, o kt6rej mowa w
ust. 4 pkt 1, nale:Zy wykreslic z Rejestru.
9. Minister wlasciwy do spraw finans6w publicznych wydaje decyzjy o

pozostawieniu nazwy domeny, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1, w Rejestrze albo o jej
wykresleniu z Rejestru, w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprzeciwu.
10. Do decyzji, o ktorej mowa w ust. 9, nie stosuje siy art. 221 § 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz art. 52 § 4 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia
2002 r. - Prawo o postypowaniu przed S(}dami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r.
poz.718 i 864).
15g.l. Zakazane jest udostypnianie uslug platniczych przez dostawcow uslug
platniczych na stronach intemetowych wykorzystujqcych nazwy domen intemetowych
wpisanych do Rejestru.
2.

w

przypadku swiadczenia uslug platniczych na stronie internetowej

wykorzystuj(}cej domeny internetowq wpisanq do Rejestru, dostawca uslug platniczych
jest obowiqzany do zaprzestania swiadczenia tych uslug w ciqgu 30 dni do dnia
dokonania wpisu domeny do Rejestru.
Art. 15h. Minister wlasciwy do spraw fmansow publicznych moze, w drodze
rozporzqdzenia, wyznaczyc dyrektora izby celnej do prowadzenia spraw okreslonych w
art.

15f,

uwzgl~dniajl:lc

w

szczegolnosci

zapewniajqce sprawne wykonywanie zadania.

moi:liwosci

techniczno-organizacyjne
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Art. 15i. 1. W celu zapewmema ochrony uczestnik6w gry przed negatywnymi
skutkami hazardu, podmiot prowadzl}cy dzialalnosc w zakresie gier hazardowych
urzl}dzanych przez siec Internet rna obowil}zek wdrozyc regulamin odpowiedzialnej gry,
obejmujl}cy w szczeg6lnosci:
1)

umieszczenie, w widoczny spos6b, na stronie internetowej wykorzystywanej do
urzl}dzania gry hazardowej:
a)

informacji o podmiocie oferujl}cym gry hazardowe i sposobie kontaktu z nim,

b)

informacji o zezwoleniu na urz'!dzanie gier wskazujl}cej jego zakres
nazw~

przedmiotowy, termin wa:Znosci, oraz

organu, kt6ry go udzielil - w

przypadku gdy zezwolenie to jest wymagane,
c)

regulaminu gry,

d)

informacji o zakazie gry przez osoby ponizej 18 roku :Zycia,

e)

infonnacji o ryzyku zwi(!zanym z hazardem,

f)

nazw instytucji swiadcz(!cych pomoc osobom z problemami hazardowymi
wraz z linkiem do strony tych instytucji;

2)

procedur~

3)

procedur~

weryfikacji ukoitczenia 18 roku :Zycia przez uczestnik6w gry;
rejestracji gracza na koncie gracza lub tymczasowym koncie gracza,

jako warunku
4)

rozpocz~cia

i prowadzenia gry;
kontrol~

mechanizmy umozliwiajl}ce uczestnikom gry

swoJeJ aktywnosci na

stronie internetowej wykorzystywanej w grze hazardowej;
5)

mechanizmy uniemozliwiajl}ce uczestnikom gry,

gr~

po wyczerpaniu srodk6w na

koncie gracza;
6)

zapewnienie ochrony nieletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych
na stronie internetowej.
2. Podmiot,

o kt6rym mowa w ust.

I,

przedstawia projekt regulaminu

odpowiedzialnej gry ministrowi wlasciwemu do spraw finans6w publicznych, do
zatwierdzenia.
3. Podmiot, o kt6rym mowa w ust. 1,

udost~pnia

na stronie intemetowej

zatwierdzony regulamin odpowiedzialnej gry, nie p6zniej niz z chwill} rozpoczt(cia
urzl}dzania gier.
Art. 15j .1. Zakazane jest posiadanie automat6w dp gier z wyjl}tkiem:
1)

podmiotu posiadajl}cego koncesj~ na prowadzenie kasyna gry;
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2)

spolki wykonujl'J.cej monopol panstwa w zakresie gier na automatach w salonach
gter;

3)

jednostki badajl'J.cej, o ktorej mowa wart. 23f, posiadaj'lcej upowaZ:nienie ministra
wlasciwego do spraw finansow publicznych;

4)

jednostki

organizacyjnej

administracji

publicznej

sprawuj'lcej

nadzor

lub

uprawnionej do kontroli wykonywania przepisow o grach hazardowych;
5)

producenta lub dystrybutora automatow do gier posiadaj'lcego

siedzib~

na

terytorium Rzeczpospolitej Polski, ktory dopelnil obowi'lzku okreslonego w ust. 3.
6)

przedsi~biorcy dokonuj~cego

7)

przedsi<rbiorcy dokonujllCY przewozu automatu do gier, w ramach prowadzonej

naprawy zarejestrowanego automatu do gier;

dzialalnosci gospodarczej.
2. Podmioty, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Sll obowi'lzane zloi:yc wniosek o
zarejestrowanie automatu do gier w terminie 60 dni od jego nabycia, nabycia
wewn'ltrzwspolnotowego lub importu.
3. Producenci i dystrybutorzy automatow do gter posiadajllCY siedzib<r na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Sll obowil'J.zani do zgloszenia prowadzenia
dzialalnosci w zakresie produkcji lub dystrybucji automatow do gier, zawieszenia
prowadzenia dzialalnosci oraz jej zakonczenia do dyrektora izby celnej wlasciwego ze
wzgl<rdu na jego siedziby, w terminie 14 dni przed odpowiednio rozpocz<rciem,
zawieszeniem, wznowieniem i zakonczeniem dzialalnosci gospodarczej. Do zgloszenia
o

rozpocz<rcm

dzialalnosci

gospodarczej

nalei:y

zal'lczyc

wykaz

zakladow

produkcyjnych lub magazynow, w ktorych Sll przechowywane automaty do gier.
4. W przypadku zmian danych obj<rtych wykazem, o ktorym mowa w ust. 1,
podmiot powiadamia o tych zmianach dyrektora izby celnej wlasciwego ze wzgl<rdu na
jego siedzib<r w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.
5. Podmioty, o ktorych mowa w ust. I pkt 3 i 5, Sll obowi'lzane do prowadzenia
ewidencji wyprodukowanych lub magazynowanych automatow do gier. Ewidencja
powinna umoi:liwiac identyfikacj<r wyprodukowanych automatow do gier oraz ustalenie
liczby, rodzajow i miejsca magazynowania wyprodukowanych automatow do gier.
6. Podmioty, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 i 5, Sll obowil:lzane do udost<rpnienia
danych objytych ewidencjll organom Slu.Zby Celnej, kontroli skarbowej, Policji, a taki:e
Sl:ldom i prokuratorom w zwi~zku z toczl:lcym si<r postypowaniem. Udost<rpnienie danych
jest nieodplatne.

-I7-

7. Minister wlasciwy do spraw finansow :publicznych okresli, w drodze
rozporz(!dzenia, sposob prowadzenia ewidencji produkowanych lub magazynowanych
automatow do gier, dane zamieszczane w ewidencji oraz wzor ewidencji,
potrzeb~

uwzgl~dniaj(!c

zapewnienia nadzoru nad obrotem automatami do gier oraz charakter

dzialalnosci gospodarczej podmiotu prowadz'lcego eWiidencjl(.";
I9) w art. 18 dodaje sil( ust. 4-6 w brzmieniu:
,4. W zakladach wzajemnych, w przypadku zakladow na odgadywanie zdarzen
wirtualnych, srednia zaprogramowana wartose wygranych nie moze bye ni.zsza o wil(cej
niz 5 punktow procentowych niz

wygrywalnosc w zakladach wzajemnych, w

przypadku zakladow na odgadywanie zdarzen

niebc:d~cych

zdarzeniami wirtualnymi za

miesi(!c poprzedzaj(!cy.
5. Podmiot urzqdzajqcy zaklady wzajemne na odgadywanie zdarzen wirtualnych
archiwizuje dane na temat wynikow zakladow.
6. Dane, o ktorych mowa w ust. 5, sq przechowywane przez okres 5 lat, licz(!c do
konca roku kalendarzowego, w ktorym dokonano ich archiwizacji. Po uplywie tego
okresu podmiot urzqdzajqcy zaklady wzajemne na odgadywanie zdarzen wirtualnych
usuwa dane.";
20) w art. 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
,5. Podmiot urzC!dzajC!CY gry hazardowe jest obowiqzany prowadzic ewidencjl(
wyplaconych (wydanych) wygranych, ktorych wartosc wynosi co najmniej 2.280 zl.";
2I) w art. 22 ust. I otrzymuje brzmienie:
, 1. Podmiot prowadzqcy dzialalnosc w zakresie !Okreslonym w art. 6 ust. 1-3 oraz
wykonujqcy monopol panstwa w zakresie gier na automatach jest obowi(!zany zapewnic
utrzymanie porz(!dku i ladu na terenie osrodka gier i punktu przyjmowania zakladow
wzajemnych. ";
22) wart. 23:
a)

ust. I otrzymuje brzmienie:
,1. Automaty do gier, urz(!dzenia losuj(!ce i urz(!dzenia do gier powinny bye

przystosowane do ochrony praw uczestnikow gry i realizacji przepisow ustawy.",
b)

ust. Ic otrzymuje brzmienie:
,I c. Dopuszcza

si~

lqczenie automatow do 1gier wylqcznie w jednym kasynie

gry za pomoc(! urzqdzenia do gier

umozliwi~qcego

kumulowanie wygranych
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pieni~znych,

kt6re nie moze wplywac na przebieg gier oraz zapewnia prawidlowe

wykonywanie zobowi~zan wobec budZetu pailstwa.",
c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,3. Przepisu ust. 2 nie stosuje sit( w przypadku loterii fantowej i gry bingo
fantowe, o kt6rych mowa wart. 7 ust. la i lb.",
d)

po ust. 3 dodaje sit( ust. 4 i 5 w brzmieniu:

,4. Automaty do gier,

urz~dzenia losuj~ce

i

urz~dzenia

do gier

musz~

bye

zabezpieczone przed ingerencj(! z zewn(!trz, w szczeg6lnosci musza zabezpieczac
prawidlowosc uzyskiwania, naliczania i wyplacania wygranych oraz prawidlowosc
dzia!ania w sytuacji awarii.
5. Minister wlasciwy do spraw finans6w publicznych moze okreslic, w
drodze rozporz(!dzenia, szczeg6lowe warunki

dotycz~ce

dzialania

urz~dzenia

do

gier umozliwiaj(!cego kumulowanie wygranych, o kt6rym mowa w ust. 1c,
uwzgl~dniaj(!c

w

szczeg6lnosci

ochront(

interes6w

uczestnik6w

gter

zabezpieczenie wykonywania zobowi¥ail wobec budi:etu panstwa.";
23) wart. 23a:
a)

ust. 1 i 2 otrzymuj~ brzmienie:
,1. Automaty do gier, urz~dzenia Iosuj(!ce i urz~dzenia do gier, z wyj~tkiem

terminali w kolekturach gier liczbowych
lub sprzedazy loterii
posiadaj(!ce

koncesj~

pieni~:Znych,

sluz~cych

do

urz~dzania

gier Iiczbowych

mog(! bye eksploatowane przez podmioty

Iub zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie gier

losowych lub gier na automatach oraz przez podmioty wykonuj(!ce monopol
panstwa, po ich zarejestrowaniu przez naczelnika urzt(du celnego.
2. Rejestracja automatu do gier,

urz~dzenia Iosuj~cego

Iub urz(!dzenia do gier

oznacza dopuszczenie go do eksploatacji. Rejestracji dokonuje sit( na okres 6 lat.",
b)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:
,6. Rejestracja wygasa z uplywem okresu, na jaki zostala dokonana, a taki:e w

przypadku wycofania z eksploatacji automatu do gier, urz(!dzenia Iosuj(!cego lub
urz(!dzenia do gier oraz w przypadku wygasnit;cia koncesji lub zezwolenia w
oparciu, o kt6re zostaly zarejestrowane.";
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24) w art. 23b:
a)

ust. 2 i 3 otrzymuj~ brzmienie:
,2. W z~daniu, o kt6rym mowa w ust. l, wskazuje sit; automat do gter,
urz~dzenie losuj~ce

lub urz~dzenie do gier podlegaj~ce badaniu sprawdzaj~cemu,

jednostk~ badaj~c~ przeprowadzaj~c~

badanie oraz podmiot, kt6remu automat do

gier, urz~dzenie losuj~ce lub urz~dzenie do gier ma bye przekazane w celu
przeprowadzenia badania, i termin tego przekaza:1;1ia.
3. Badanie sprawdzajijce przeprowadza, na zlecenie naczelnika urzydu
celnego, jednostka badajijca upowaZ:niona do badan technicznych automat6w do
gier, urz<}dzen losuj~cych oraz urz<}dzen do gier, w terminie nie dluzszym niz trzy
miesillce od dnia przekazania automatu do gier, urz<}dzenia losujijcego lub
urz'!-dzenia do gier do badail.",
b)

uchyla sit; ust. 4,

c)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
,5. W przypadku potwierdzenia w wyniku badania sprawdzaj(!cego, ze
automat do gier, urz<}dzenie losuj<}ce lub urz(!dzenie do gier nie spelnia warunk6w
okreslonych w ustawie, koszty badania sprawdzaj(!cego obci(!.Zaj(! podmiot
eksploatuj(!cy ten automat lub urzC}dzenie.";

25) art. 23c - 23e otrzymuj(! brzmienie:
,Art. 23c. Podmiot eksploatuj(!cy zarejestrowany automat do gter, urz(!dzenie
losuj(!ce lub urz'!-dzenie do gier jest obowi'!-zany infomtlowac pisemnie naczelnika urzt;du
celnego o:
1)

zamiarze przemieszczenia automatu do gier, ur.z1<!.dzenia losujqcego lub urzqdzenia
do gier do innego miejsca eksploatacji- co najmtjliej na 7 dni przed dokonaniem tej
czynnosci;

2)

zawieszeniu lub wycofaniu z eksploatacji automatu do gier, urz(!dzenia losujqcego
lub urzqdzenia do gier- w terminie 7 dni od dnia dokonania tej czynnosci;

3)

zniszczeniu lub kradzie.zy automatu do gier, urzlj-dzenia losujqcego lub urzqdzenia
do gier - w terminie 2 dni od dnia wyst(!pienia tal{iego zdarzenia.
Art. 23d. Minister wlasciwy do spraw finans6w publicznych okresli, w drodze

rozporzqdzenia:
1) szczeg6lowe warunki badania, rejestracji
urzlldzen do gier i automat6w do gier,

eksploatacji urzqdzen losujllcych,
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2) warunki i spos6b zabezpieczenia urzc:tdzeti i automat6w, o kt6rych mowa w pkt
1, przed

ingerencj~

z zewn~trz,

3) spos6b dzialania

urz~dzeti

i automat6w, o kt6rych mowa w pkt 1, w sytuacji

a warn,
4) sposob zabezpieczenia istotnych informacji dotycz~cych urz~dzanej loterii, w
tym danych

dotycz~cychjej

uczestnik6w,

5) spos6b uzyskiwania, naliczania i wyplacania wygranych w trakcie gry lub w
przypadku gdy urz~dzenie lub automat, o kt6rym mowa w pkt 1, znajduje siy w sytuacji
a warn
- uwzglydniajc:tc koniecznosc zapewnienia ochrony interes6w uczestnik6w gier i
zabezpieczenia wykonywania zobowic:tzati

urzc:tdzaj~cego

gry wobec budi:etu patistwa

Art. 23e. 1. Wlasciwi w okreslonych w art. 23a-23c w sprawach rejestracji
eksploatacji automat6w do gier,

urz~dzeil losuj~cych

i

urz~dzeil

do gier

s~

wyznaczeni

naczelnicy urzyd6w celnych.
2. Wlasciwosc miejscowc:t ustala siy wedlug:miejsca lokalizacji osrodka gier albo
miejsca eksploatacji

urz~dzenia

do gier oraz urzl}dzenia

losuj~cego.

3. Minister wlasciwy do spraw finans6w publicznych wyznaczy, w drodze
rozporz~dzenia,

naczelnik6w urzyd6w celnych wlasciwych w sprawach rejestracji i

eksploatacji automat6w do gier, urz(}dzeil losujc:tcych i urz~dzeil do gier oraz okresli
obszary ich wlasciwosci miejscowej,

uwzglydniaj~c

potrzeby sprawnego wykonywania

zadail oraz rozmieszczenie terytorialne miejsc eksploatacji automat6w do gier,
losuj~cych

urz~dzeil

i urz'ldzeil do gier.";

26) w art. 23f:
a)

w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
,Upowaznienia do badail technicznych automat6w do gier,

urz~dzeil

losuj'lcych i

urz'ldzeil do gier udziela minister wlasciwy do spraw finans6w publicznych
podmiotowi, kt6ry spelnia nastypujqce warunki:",
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b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,2. Upowaznienie do badan technicznych automat6w do gter,
losuj~cych

urz~dzen

ubiegaj~cego

podmiotu
do

lub

kt6rego

dol~cza

do gier jest udzielane na wniosek jednostki

si<r o status jednostki

badaj~cej

urz~dzen

badaj~cej

lub dyrektora izby celnej,

si<r dokumenty potwierdzaj~ce

spelnienie warunk6w

okreslonych w ust. I, w szczegolnosci:
1)

certyfikat akredytacji;

2)

certyfikaty lub inne dokumenty

okreslaj~ce

standard przeprowadzanych

badan, potwierdzajqce wiedz<r techniczn~ os6b przeprowadzaj~cych badania
techniczne automat6w do gier, urzqdzen losujqcych i urz~dzen do gier;
3)

aktualne zaswiadczenia, ze osoby wymienione w ust. I pkt 3 nie byly skazane
za umyslne przest((pstwo lub umyslne przest<rpstwo skarbowe;

4)

oswiadczenia zlozone, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej, przez osoby
wymienione w ust. 1 pkt 3, ze nie pozostaj'l z podmiotem

prowadz~cym

dzialalnosc w zakresie gier hazardowych ani z osobami:
a)

zarz~dzaj~cymi

takim podmiotem lub go reprezentuj~cymi,

b)

b<rdqcymi akcjonariuszami (wspolnikarni) takiego podmiotu lub jego
pracownikami

- w stosunku prawnym lub faktycznym, ktory moze wywolywac uzasadnione
zastrzei:enia do ich bezstronnosci. ",
c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,3. Upowaznienie do badan technicznycb automat6w do gter,
losuj~cych

d)

urz~dzen

lub urzqdzen do gier jest udzielane na okres 6 lat.",

po ust. 3 dodaje si<r ust. 3a:
,3a. Upowamienie do badan technicznych automat6w do gter, urz'ldzen
losuj~cych

lub urz~dzen do gier zawiera:

1)

oznaczenie organu wydaj~cego upowaznienie;

2)

dat~

3)

nazwy jednostki badaj~cej;

4)

powolanie podstawy prawnej;

5)

imi<r, nazwisko i stanowisko sluzbowe osoby zarz~dzaj'lcej jednostk'l

wydania;

badajqcq;
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6)

wykaz

osob

uprawnionych

do

przeprowadzania badail

technicznych

automatow do gier, urzqdzeit losujlJcych lub urzlJdzeit do gier w imieniu
jednostki badajlJcej;
7)

wykaz osob upowaZ:nionych do zatwierdzania i podpisywania opmn
wydanych przez jednostk~ badajlJClJ po przeprowadzeniu badait technicznych
automatow do gier, urzlJdzeit losujlJcych lub urzlJdzeit do gier;

8)

zakres upowaZ:nienia;

9)

podpis osoby upowaZ:nionej, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
sluzbowego.",

e)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:
,6. Minister

wlasci~y

do spraw finansow publicznych podaje do publicznej

wiadomosci, na stronie internetowej

urz~du

obslugujeycego tego ministra, wykaz

jednostek badajeycych upowaznionych do badait technicznych automatow do gier,
urzeydzeit losujeycych i urzlJdzeit do gier.",
f)

dodaje

si~

ust. 7 w brzmieniu:

,7. Jednostka badajeyca upowaZ:niona do badan automatow do gier, urzeydzen
losujlJcych i urzlJdzeit do gier jest

obowi~zana

poinformowac ministra wlasciwego

do spraw finansow publicznych o kazdej zmianie

dotycz~cej

osob, o ktorych ust. 3a

pkt 6 i 7, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany.";
27) tytul rozdziah1 3 otrzymuje brzmienie:
,Szkolenia";
28) wart. 24:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,) . Podmiot

urz~dzaj~cy

gry hazardowe, w tym podmiot urzlJdzajqcy gry

hazardowe przez siec Internet jest
funkcj~

1)

obowi~zany

lub zajmujlJce stanowisko, z ktorym wi~e

zapewnic, aby osoby
si~

pelni~ce

obowilJzek:

nadzorowania gier hazardowych, w szczegolnosci dyrektorzy oddzial6w,
osrodkow gier oraz ich

zast~pcy,

kierownicy i ich

zast~pcy,

osoby

nadzorujlJce gry telebingo, loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie
promocyjne i loterie audioteksowe, inspektorzy w osrodkach gier, kasjerzy
stolu, osoby nadzorujqce prowadzenie gier przez siec Internet,
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2)

bezposredniego prowadzenia gry hazardowej, w szczegolnosci: krupierzy,
obsh1guj"!CY automaty do gier, urntdzenia losujqce lub urz"!dzenia do gier, z
wyl"!czeniem pracownikow obslugi technic.2lllej

- przed rozpoczyciem wykonywania obowi"!zk6w na zaJmowanym stanowisku
odbyly szkolenie z zakresu przepisow o grach hazardowych i regulaminow
urz"!dzanych gier w zakresie niezbydnym do wykonywania czynnosci zwi"!zanych z
nadzorowaniem i prowadzeniem gier.",
b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,3. Podmiot urz"!dzaj"!CY gry hazardowe,

w

tym podmiot urz"!dzajqcy gry

hazardowe przez siec Internet, jest obowi"!Zany zapewnic, aby osoby, o ktorych
mow a w ust. 1, odbyly ponowne szkolenie w przypadku zmiany zakresu
wykonywanych czynnosci lub po uplywie 3 lat od poprzedniego szkolenia.",
c)

uchyla siy ust. 4,

d)

dodaje siy ust. 5 w brzmieniu:
,5. Podmiot urz"!dzaj"!CY gry hazardowe, w tym podmiot urz"!dzaj"!CY gry
hazardowe przez siec Internet, nie moze powierzy6 nadzorowania tych gier oraz
bezposredniego ich prowadzenia osobie, ktora nie odbyla

szkolenia, o ktorym

mowa w ust. 1.";
29) uchyla siy art. 24a;
30) po art. 24a dodaje si<r art. 24b i 24c w brzmieniu:
,Art. 24b 1. Szkolenie z zakresu przepis6w o grach hazardowych i regulamin6w
urz"!dzanych gier, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1, prowadzi podmiot urzqdzaj"!CY gry
hazardowe, w tym podmiot urzqdzajqcy gry urzqdzant;'! przez siec Internet, lub jednostka
organizacyjna prowadz"!ca dzialalnosc szkoleniowq.
2. Podmioty, o kt6rych mowa w ust. 1, po zakanczeniu szkolenia Sq obowiqzane
\\ydac uczestnikowi szkolenia pisemne zaswiadczenie o odbyciu szkolenia.
3. Podmiot urz"!dzajqcy gry hazardowe prowadzi w formie papierowej rejestr
zaswiadczeiJ.

pracownikow, obejmujqcy dane pracownika, daty szkolenia, dane

podmiotu wystawiaj"!cego zaswiadczenie oraz numer 4aswiadczenia, do ktorego dol"!cza
I

kopiy zaswiadczenia, poswiadczonq za zgodnosc iz oryginalem, ktorego oryginal
znajduje siy w aktach osobowych pracownika.
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Art. 24c. Urzlldzaj<!CY gry hazardowe jest
pelni(}.ca

funkcj~

obowi~zaily

zapewnic, aby osoba

lub zajmuj(}.ca stanowisko, o kt6rych mowa w art. 24 ust. I, spelnila

l(}.cznie nast~uj(}.ce warunki:

I)

rna menagann£! op1m~;

2)

posluguje

si~ j~zykiem

polskim w stopniu wystarczaj<lcym do pelnienia funkcji lub

zajmowania stanowiska, o kt6re
3)

si~

ubiega;

nie byla skazana za umyslne przest~pstwo lub umyslne przest~pstwo skarbowe.";

31) uchyla sic: art. 25 i art. 26;
32) wart. 27 ust. 2 i 3 otrzymuj~ brzmienie:
,2. W

grach

hazardowych,

promocyjnych, mog£l uczestniczyc

z

wyj~tkiem

wyl~cznie

loterii

fantowych

oraz

loterii

osoby, kt6re ukonczyly 18 lat.

3. Podmioty urz(}dzaj<lce i prowadz'!ce dzialalnosc w zakresie gier hazardowych S<l
obowi(}Zane do umieszczenia w widoczny spos6b przed wejsciem do miejsca urz'!dzania
gier oraz w miejscu urzlldzania gier lub sprzeda±y dowod6w udziah1 w grach informacji
o zakazie uczestniczenia w grach os6b, kt6re nieukonczyly 18 roku zycia.";
33) wart. 29a:
si~

ust. 1,

a)

uchyla

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,2. Zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urz<ldzanych przez

siec Internet przez podmioty niewykonujllce monopolu panstwa w tym zakresie,
kt6re urz£ldzaj(} gry hazardowe przez siec Internet bez wymaganego zezwolenia. ",
c)

uchyla

si~

34) po art. 29 dodaje

ust. 3;
si~

art. 29b w brzmieniu:

,Art. 29b. Zakazane jest oferowanie i reklamowanie w sa1onie gier na automatach

oraz

na stronie intemetowej, na kt6rej

urz~dzane

S(} gry hazardowe, czynnosci

bankowych, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2 pkt I, 3, 4, 5, 7 i 10
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z p6zn.
zm. 3)).";
35) uchyla

3)

si~

art. 30;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2015 r.
poz.559,978, 1166,1223,1260,1311,1348,1357,1513,1634,1830,1844,1854,1864
i 2281 oraz z 2016 r. poz. 615 i 904.
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36) w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,2. Zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pienicrzne oraz zezwolenia na
urzl}dzanie zaklad6w wzajemnych udziela minister wlasciwy do spraw finans6w
publicznych.";
37) wart. 34a dodaje sicr ust. 3 w brzmieniu:
,3. 0 koncesjcr lub zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie, o kt6rym
mowa w art. 6 ust. 1-3 lub art. 7 ust. 2, mogl} sicr ubiegac wyll}cznie sp6lki, kt6rym nie
cofnicrto koncesji Iub zezwolenia z przyczyn okreslonych w art. 59 pkt 2 w okresie 6 lat
poprzedzajl}cych zlozenie wniosku o koncesjcr Iub zezwolenie.";
38) w art. 35 pkt 17 otrzymuje brzmienie:
"17) aktualne zaswiadczenia

0

niezaleganiu z zaplatl} podatk6w stanowil}cych

doch6d budzetu panstwa, naleZ:nosci celnych oraz skladek na ubezpieczenia
spoleczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;";
39) w art. 36 pkt 17 otrzymuje brzmienie:
,17) aktualne zaswiadczenia o niezaleganiu z zaplat<}. podatk6w stanowil}cych
doch6d budzetu panstwa, naleZ:nosci celnych oraz skladek na ubezpieczenia
spoleczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;";
40) art. 37 otrzymuje brzmienie:
,Art. 37. Zgloszenie na urz<}.dzanie turnieju gry w pokera zawiera nazwcr podmiotu
wystcrpujl}cego z wnioskiem oraz zatwierdzony przez ministra wlasciwego do spraw
finans6w publicznych regulamin turnieju gry w pokera.";
41) w art. 38 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
, 11) aktualne zaswiadczenia o niezaleganiu z zaplat~ podatk6w stanowil}cych doch6d
budzetu panstwa, naleznosci celnych oraz skladek na ubezpieczenia spoleczne oraz
ubezpieczenie zdrowotne;";
42) wart. 39 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
,9) aktualne zaswiadczenia o niezaleganiu z zaplat~ podatk6w stanowi<}.cych doch6d
budzetu panstwa, naleznosci celnych oraz skladek na ubezpieczenia spoleczne oraz
ubezpieczenie zdrowotne. ";
43) w art. 39a w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
,9) aktualne zaswiadczenia

0

niezaleganiu z zaplat~ podatk6w stanowil}cych doch6d

budzetu panstwa, naleznosci celnych oraz skladek na ubezpieczenia spoleczne oraz
ubezpieczenie zdrowotne.";
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44) uchyla

si~

art. 44;

45) wart. 49:
si~

ust. 3;

a)

uchyla

b)

po ust. 4 dodaje

si~

ust. 4a w brzmieniu:

,4a. Okresy, o kt6rych mowa w ust. I, 2 i 4, rozpoczynaj~ bieg w tenninie
okreslonym w koncesji lub zezwoleniu.";
46) po art. 49 dodaje si~ art. 49a w brzmieniu:
,Art. 49a. Podmiot posiadaj~cy koncesj~ lub zezwolenie jest obowi<}Zany w

terminie 7 dni od dnia wyst~pienia zdarzenia, poinformowa6 organ wlasciwy w sprawie
udzielenia koncesji lub zezwolenia o:
1)

rozpoczttciu dzialalnosci obj~tej koncesj~ lub zezwoleniem;

2)

rezygnacji z dzialalnosci objtttej koncesj~ lub zezwoleniem;

3)

przerwie w wykonywania dzialalnosci obj~tej koncesj<!lub zezwoleniem;

4)

wznowieniu dzialalnosci po przerwie, o kt6rej mowa w pkt 3.";

47) uchyla

si~

art. 54;

48) wart. 55 uchyla sitt ust. 2;
49) w art. 59 dotychczasow~ tresc oznacza si~ jako ust. 1 i uchyla sitt pkt 4, a po pkt 4
dodaje sitt pkt 4a-4b w brzmieniu:
,4a) rezygnacji z dzialalnosci objtttej

koncesj~

lub zezwoleniem;

4b) przerwy trwaj~cej dluzej niz 6 miesiycy w wykonywaniu dzialalnosci
objtttej

koncesj~

lub

zezwoleniem

kt6rych

wydanie

podlega

ograniczeniom ilosciowym;",
b)

dodaje

si~

ust. 2 w brzmieniu:

,2. Do okres6w, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 4b, nie wlicza sitt przerw
spowodowanych dzialaniem sily wyzszej i jej bezposrednimi nastt(pstwami.";
50) po art. 59 dodaje

si~

art. 59a w brzmieniu:

,Art. 59a. Decyzja o cofniyciu koncesji lub zezwolenia, jest wykonalna z chwil~ jej

dorttczenia. ";

51) wart. 60:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,1. Podmiot ubiegaj~cy si~ o koncesjt( lub zezwolenie przedstawia organowt
wlasciwemu do ich udzielenia, do zatwierdzenia, projekt regulaminu urz~dzanej
gry hazardowej.",

-27-

b)

po ust. 1 dodaje si~ ust. 1a w brzmieniu:
,la. Regulamin gry hazardowej okresla zasady tej gry oraz spos6b wypelniania
warunk6w ustawowych zwi'!zanych zjej

c)

urz'!dz~niem.",

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,2. Regu1amin gry hazardowej, a taki:e jego kazdorazow'! zmtan~, zatwierdza
minister wlasciwy do spraw finans6w publicznych, z zastrzei:eniem ust. 3.";

52) wart. 61 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
,Regulamin gry hazardowej, z zastrzezeniem ust. 2 i 3, okresla:";
53) wart. 68:
a)

w ust. 1:
uchyla

si~

pkt 2 i 3,

dodaje

si~

pkt 4-6 w brzmieniu:

zmian~

,4)

za

koncesji lub zezwolenia;

5)

za rejestracj~ automatu do gier, urz'!dzenia losuj'!cego lub urz'!dzenia do
gter;

6)

za rozpatrzenie wniosku o

rozstrzygni~cie

charakteru gter, o kt6rym

mowa wart. 2 ust. 6 .";
b)

w ust. 4:
uchyla

si~

pkt 2,

dodaje

si~

pkt 3-5 w brzmieniu:

,3) ust. 1 pkt 4- dokonuje organ udzielaj'!CY koncesji albo zezwolenia;
4)

ust. 1 pkt 5 - dokonuje organ rejestruj'!cy;

5)

ust. 1 pkt 6- dokonuje organ wydaj'!CY

olecyzj~.";

54) po art. 68 dodaje siy art. 68a w brzmieniu:
,Art. 68a. 1. Podmiot eksploatuj~cy automat do gter, urz~dzenie losuj~ce lub
urz~dzenie

do gier bez wymaganej koncesji, zezwolenia lub dokonania zgloszenia

ponosi koszt badaiJ. urz'!dzen, przeprowadzonych ptzez Slui:by Celn'!, w przypadku
potwierdzenia w wyniku badania, i:e urz~dzanie gier na automacie, urz~dzeniu
losuj~cym lub urz~dzeniu do gier wymaga koncesji, zezwolenia lub dokonania

zgloszenia.
2. Poboru oplaty, o kt6rej mowa w ust. 1, dokonUJie dyrektor izby celnej.";

-28-

55) w art. 69:

a)

w ust. 1:
uchyla siy pkt 6,
dodaje siy pkt 7 w brzmieniu:
,7) oplata za rozpatrzenie wniosku o rozstrzygniycie charakteru gter, o
kt6rym mowa watt. 2 ust. 6 i 7, wynosi 200% kwoty bazowej.";

b)

po ust. I dodaje si~ ust. I a w brzmieniu:
,la. Oplata za zmian~ koncesji lub zezwolenia w przypadku zmiany:
I)

koncesji wynosi 400% kwoty bazowej;

2)

zezwolenia wynosi 200% kwoty bazowej;

3)

zezwolenia w cz~sci dotycz'lcej osrodka gier wynosi 10% kwoty bazowej;

4)

zezwolenia na urz<!dzanie zaklad6w wzajemnych dotycz'lcej ka.Zdego punktu
przyjmowania zaklad6w wzajernnych wynosi 10% kwoty bazowej.",
si~

ust. 2 i 3,

c)

uchyla

d)

po ust. 3 dodaje

si~

ust. 3a w brzmieniu:

,3a. Oplata za rejestracjy automatu do gter,
urz~dzenia

urz~dzenia losuj~cego

lub

do gier wynosi 50% kwoty bazowej.";

56) w art. 71 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
, 1. Podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz
jednostka organizacyjna niemaj~ca osobowosci prawnej, kt6ra urz~dza gry
hazardowe na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z
wyl~czeniem

loterii promocyjnych, podmiot urz~dzaj'lCY gry obj~te monopolem

panstwa oraz uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego przez podmiot
posiadaj'lCY koncesj~ na prowadzenie kasyna gry.";

57) w art. 77 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,2. Wlasciwosc miejscowll organow podatkowych w sprawach podatku od
gier ustala si~ wedlug siedziby podmiotu urzl:ldzajc:tcego gry hazardowe. ";
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58) tytul rozdzialu 8 otrzymuje brzmienie:
,Sprawozdawczosc i infonnacje";
59) a11. 79 otrzymuje brzmienie:
,Art. 79. 1. Podmioty urzC}.dzaj'lce i prowadz'lce dzialalnosc w zakresie gter
hazardowych S'! obowi<}zane do przekazywania, na .Z(!danie ministra wlasciwego do
spraw finansow publicznych, informacji dotyczC}.cych funkcjonowania tych podmiotow.
2. Podmioty urz<}dzaj'lce i prowadz'!ce dzialalnosc w zakresie gier hazardowych
obowi'!zane

S<}

przekazywac odpowiednio wlasciwemu do udzielenia zezwolenia

ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych i dyrektorowi izby celnej, w
tem1inie do 21 dnia miesi'!ca

nast~puj'lcego

po kazdym kwartale kalendarzowym,

zestawie:6 danych ekonomiczno-finansowych w zakiresie dzialalnosci ze szczegolnym
uwzgl~dnieniem

obrotow, wyniku finansowego, wskainikow ekonomicznych, a

zwlaszcza wskainika zatrudnienia, oraz wskaznik6w statystycznych uzyskiwanych
przez te podmioty.
3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze
rozporzC}.dzenia, tryb przekazywania i szczegolowy zakres danych, o ktorych mowa w
ust.

2,

uwzgl~dniajC}.c

koniecznosc

monitorowania prawidlowosci

prowadzenia

dzialalnosci na podstawie wydanych koncesji i zezwolen oraz ksztaltowania polityki w
zakresie gier hazardowych. ";
60) wart. 86 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
,6. Minister wlasciwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem
wlasciwym do spraw finansow publicznych i ministrem wlasciwym do spraw zdrowia
okresli, w drodze rozporzC}.dzenia, szczegolowe wan1mki uzyskiwania dofinansowania
realizacji zadan, o ktorych mowa w ust. 4, tryb skladania wnioskow oraz przekazywania
srodkow,

uwzgl~dniaj'lc

racjonalnosc i ci'!glosc finansowania zadan oraz kontroli

sposobu wydatkowania srodk6w funduszu.";
61) wart. 87 ust. 4:

a)

uchyla si~ pkt 5;

b)

uchyla si~ pkt 7;

c)

pkt 8 otrzymuje brzmienie:
,8) splaty

wieloletnich

zobowi(!Zan

dodatkowych obciC}..Zen zaciC}.ganych

finansowych
prze~

zwiC}.zanych

z

mmt

instytucje kultury, dla ktorych
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organizatorem jest minister wlasciwy do sprawy kultury
dziedzictwa

narodowego,

slui:<!cych

realizacji

inwestycji

ochrony
z

zakresu

promowania i wspierania, o kt6rych mowa w pkt 1-6.";
62) art. 89 otrzymuje brzmienie:
,Art. 89. 1. Karze pieniyznej podlega:

1)

urz'ldzaj'lCY gry hazardowe

bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania

wymaganego zgloszenia;
2)

urz'ldzaj<!CY gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji, udzielonego
zezwolenia lub dokonanego zgloszenia, kt6ry narusza warunki zatwierdzonego
regulaminu, udzielonej koncesji, zezwolenia lub dokonanego zgloszenia lub
prowadzi gry na automatach do gier, urz<!dzeniu losuj'!cym lub urz'ldzeniach do
gier bez wymaganej rejestracji automatu do gier, urz'ldzenia losuj'lcego lub
urz'ldzenia do gry;

3)

posiadacz zalezny lokalu, w kt6rym znajduj'! siy niezarejestrowane automaty do
gier i w kt6rym prowadzona jest dzialalnosc gastronomiczna, handlowa lub
uslugowa;

4)

posiadacz samoistny lokalu, w kt6rym znajduj'l siy niezarejestrowane automaty do
gier i w kt6rym prowadzona jest dzialalnosc gastronomiczna, handlowa lub
uslugowa, o ile lokal nie jest przedmiotem posiadania zale:Znego;

5)

dostawca uslug platniczych, kt6ry nie przestrzega zakazu, o kt6rym mowa w art.
15g;

6)

uczestnik gry hazardowej urz'ldzanej bez koncesji, bez zezwolenia lub bez
zgloszenia;

7)

przedsiybiorca telekomunikacyjny, kt6ry nie wypelnil obowi'!Zk6w wynikaj'lcych z
art. 15fust. 5;

8)

urz'ldzajl!CY w sieci Internet gry hazardow'l, kt6rej urz'ldzanie stanowi monopol
panstwa.
2. Przepisu ust. 1 pkt 2 me stosuje Sly do os6b fizycznych urz'ldzaj'lcych gry

hazard owe.
3. Niezaleznie od kary pieniyznej wymierzanej przedsiybiorcy okreslonej w ust. 1 pkt 1,
naczelnik urzydu celnego moze wymierzyc kary pieniy:Zn'l osobom pelni'!cym
funkcje kierownicze lub wchodz'lcym w sklad organ6w zarz'ldzaj'lcych os6b
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prawnych lub jednostek organizacyjnych
urz~dzaj~cych

nieposiadaj~cych

osobowosci prawnej

gry hazardowe bez koncesji, zezwolenia lub zgloszenia.

4. Wysokosc kary pieniyznej wymierzanej w przypadkach, o kt6rych mowa:
1)

w ust. 1 pkt 1 - wynosi:
a)

w przypadku gier na automatach - 100 tys. zl od kazdego automatu,

b)

w przypadku gier innych niz okreslone w lit. a i c - 5-krotnosc oplaty za
\\ydanie koncesji lub zezwolenia;

c)

w przypadku gier urz£!dzanych bez dokonania wymaganego zgloszenia - do
10 tys. zl;

2)

w ust. 1 pkt 2 - wynosi:
a) w przypadku gier

urz~dzanych

na podstawie koncesji lub zezwolenia - do 200

tys. zl;
b) w przypadku gier urz~dzanych na podstawie zgloszenia - do 10 tys. zl;
3)

w ust. 1 pkt 3 i 4- 100 tys. zl od kaidego automatu;

4)

w ust. 1 pkt 5- do 250 tys. zl;

5)

w ust. 1 pkt 6 - 100% uzyskanej wygranej niepomniejszonej o kwoty wplaconych
stawek;

6)

w ust. 1 pkt 7 - do 250 tys. zl;

7)

w ust. 1 pkt 8 - do 500 tys. zl;

8) w ust. 3 -do 100 tys. zl.
3. Przepisu ust. 1 pkt 6 nie stosuje siy do uczestnik6w 1oterii promocyjnych, loterii
audioteksowych, loterii fantowych i gry bingo fantowe.";
63) wart. 90:

a)

ust. I otrzymuje brzmienie:
, I.

Kar~ pieni~Zl1£!

naklada, w drodze decyzji:

1) naczelnik urzydu celnego na kt6rego obszarze

urz~dzana

jest gra

hazardowa lub na kt6rego obszarze znajduje si~ niezarejestrowany automat - w
przypadku, o kt6rym mowa wart. 89 ust. 1 pkt 1-4 i 6 oraz ust. 3;
2) minister wlasciwy do spraw finans6w publicznych - w przypadku, o
kt6rym mowa wart. 89 ust. 1 pkt 5, 7 i 8.",
b)

dodaje siy ust. law brzmieniu:
,la. Ustalaj(!c wysokosc kary pieniyznej, o kt6rej mowa wart. 89 ust. 4:
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1) pkt 1 lit. c, pkt 2 i 8, naczelnik

urz~du

celnego bierze po

uwag~,

czas

trwania naruszenia przepis6w oraz sytuacj~ finansow(} podmiotu podlegajClcego
karze;
2) pkt 4 i 6, minister wlasciwy do spraw finans6w publicznych bierze pod
uwag~

liczb~

u±ytkownik6w

indywidualnych,

kt6rym

przedsi~biorca

telekomunikacyjny lub dostawca uslug platniczych posrednio lub bezposrednio
swiadczy swoje uslugi, dost~ne mozliwosci techniczne wykonania obowi¥ku, o
kt6rym mowa wart. 15fust. 5 lub art. 15g, oraz czas przez kt6ry obowi¥ek ten nie
zostal wykonany;
3) pkt 7, minister wlasciwy do spraw finans6w publicznych bierze pod uwag~
skal~

prowadzonej dzialalnosci oraz czas trwania naruszenia.".

Art. 2. W ustawie z dnia 10 wrzesnia 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r.
poz. 186, z pM:n. zm.) wprowadza
I)

si~ nast~ujClce

zmiany:

wart. 107:
a)

§ 1 otrzymuje brzmienie:

,§ 1. Kto wbrew przepisom ustawy, warunkom koncesji lub zezwolenia
urzCldza lub prowadzi gry hazardowe,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolnosci
do lat 3, albo obu tym karom l(}cznie.",
b)

§ 2 otrzymuje brzmienie:

,§ 2. Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej
grze hazardowej,
podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.",
c)

§ 3 otrzymuje brzmienie:

,§ 3. Jezeli sprawca dopuszcza
celu

osiClgni~cia

si~

czynu zabronionego okreslonego w § 1 w

korzysci majCltkowej z organizowania zbiorowego uczestnictwa w

grze hazardowej,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolnosci,
albo obu tym karom lClcznie.";
2)

art. 107a § 1 otrzymuje brzmienie:

,§ 1. Kto urzCldza lub prowadzi

gr~

hazardowCl bez wymaganego urz~dowego

sprawdzenia lub bez nalozenia wymaganych urz€(dowych

zarnkni~c,
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podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolnosci do
lat 2, albo obu tym karom l(!cznie.";
3)

po art. 107c dodaje si(( art. 107d w brzmieniu:
,Art. 107 d. Kto wbrew warunkom koncesj i lub wbrew warunkom wymaganego

urzydowego sprawdzenia lub bez nalozenia 'A-ymaganych urz((dowych zamkni((c posiada
automat do gier ,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolnosci do
lat 3, albo obu tym karom l(!cznie.";
4)

art. 109 otrzymuje brzmienie:
,Art. 109. Kto uczestniczy w grze hazardowej, urz(j-dzanej lub prowadzonej wbrew

przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia,
podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych. ";
5)

art. 11 Ob otrzymuje brzmienie:
,Art. 11 Ob. Kto umozliwia osobie, kt6ra nie uk:onczyla 18 roku zycia, udzial w
grze hazardowej innej niz loteria promocyjna lub fantowa,
podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe.".
Art. 3. W ustawie z dnia 2 7 sierpnia 2009 r o Slu:Zbie Celnej (Oz. U. z 20 15r. r. poz.

990, z p6zn.zm.) wprowadza si(( nast((puj(!ce zmiany:
1)

w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
, 1.

U stawa

reguluje

zadania

orgamzaq((

Slu:Zby

Celnej

- jednolitej

umundurowanej formacji, utworzonej w celu zapewnienia ochrony i bezpieczenstwa
obszaru celnego Unii Europejskiej, w tym zgodnosci z prawem przywozu towar6w na
ten obszar oraz wywozu towar6w z tego obszaru, a! takze wykonywania obowi(j-Zk6w
okreslonych w przepisach odr((bnych, w szczeg6lnosci w zakresie podatku akcyzowego
oraz podatku od gier hazardo\\-ych, zwanym dalej ,podatkiem od gier"."
2)

wart. 30:
a)

w ust. 2 po pkt 3 dodaje si(( pkt 3a w brzmieniu:
,3a) w zakresie posiadania automat6w do ~ier ;",

b)

w ust. 3 po pkt 1a dodaje si(( pkt lb w brzmieniu;
,1b) produkcja i obr6t automatami do gier ;";

3)

wart. 34 w ust. 1 w pkt 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy ,zaklady wzajemne"
zast((puje

4)

si~

wyrazami ,gry hazardowe";

wart. 36a wyrazy ,zaklady wzajernne"

zast~uje si~

wyrazami ,gry hazardowe".
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Art. 4. 1. Swiadectwa zawodowe, o kt6rych mowa w art. 24 ustawy zmienianej w art. 1,

zachowuj(! waznosc do czasu ich wygasni~cia. Swiadectwa zawodowe dla os6b, kt6re zdaly
egzamin zawodowy przed dniem wejscia w tycie niniejszej ustawy wydaje

si~

na zasadach

dotychczasowych.
2. Posiadanie swiadectwa zawodowego, o kt6rym mowa wart. 24 ustawy zmienianej w
art. 1, jest r6wnoznaczne z odbyciem szkolenia z zakresu przepis6w o grach hazardowych i
regulamin6w urz(!dzanych gier, o kt6rym mowa wart. 24 ust. 1 ustawy zmienianej wart. 1, w
brzmieniu obowi(!zUjl!cym po dniu wejscia zycie ustawy.
3. Podmiot urzl!dzaj(!cy gry hazardowe rna obowi(!Zek przeszkolenia w terminie do 2
miesi~cy

po dniu wejscia w tycie niniejszej ustawy:
os6b zatrudnionych przed wejsciem w zycie ustawy, kt6re me posiadaj(!

I)

swiadectwa zawodowego;
os6b zatrudnionych w okresie do 2 miesi~cy po dniu wejscia w tycie ustawy.

2)

Art. 5. Nie przeprowadza

si~

egzamin6w zawodowych, o kt6rych mowa wart. 25 ust. 3

ustawy zmienianej w art. 1, kt6re nie odbyly

si~

przed dniem wejscia w zycie niniejszej

ustawy, a wniesione oplaty egzaminacyjne zwraca si~.
Art. 6.
wszcz~te

Post~powania,

o kt6rych mowa w art. 2 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1,

i niezakonczone przed dniem wejscia w tycie niniejszej ustawy, Sl! prowadzone na

podstawie przepis6w dotychczasowych.
Art. 7. W sprawach dotyczllcych udzielenia koncesji na prowadzenie kasyna gry,

zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo

pieni~zne

lub urz(!dzanie zaklad6w

wzajemnych, wszcz((tych i niezakonczonych przed dniem wejscia w Zy"cie niniejszej ustawy,
stosuje

si~

przepisy dotychczasowe z zastrzezeniem przepisu art. II ustawy zmienianej wart.

1, w brzmieniu nadanym niniejszll ustawl!.
Art. 8. 1. Podmioty posiadaj(!ce w dniu wejscia w Zy"cie ustawy zezwolenie na

urzl!dzanie zaldad6w wzajemnych przez siec Internet Sl! obowillzane przedstawic ministrowi
wlasciwemu do spraw finans6w publicznych do zatwierdzenia regulamin odpowiedzialnej
gry, w terminie 3 miesi~cy od dnia wejscia w tycie ustawy.
2. W przypadku niewykonania obowi(!Zku, o kt6rym mowa w ust. 1, minister wlasciwy
do spraw finans6w publicznych cofa zezwolenie na urzl!dzanie zaklad6w wzajemnych przez
siec Internet wydane podmiotowi, o kt6rym mowa w ust. l.

I
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Art. 9. Upowaznienia do badan technicznych automatow i urz!!dzen do gier udzielone
przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy zachowujll wa:lnosc do dnia uplywu wa:lnosci
akredytacji udzielonej jednostce badajllcej, jednak nie dluzej niz 6lat od dnia wejscia w Z:ycie
niniejszej usta>vy
Art. 10. Podmioty, ktore rozpocz«yly i me zakonczyly dzialalnosci gospodarczej w
zakresie produkcji lub dystrybucji automatow do gier haza:rdowych, S!! obowi!lzane dokonac
zgloszenia, o ktorym mowa w art. 15i ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 30 dni od dnia
wejscia w Z:ycie niniejszej ustawy.
Art. 11. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15d ust. 8
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowuji} moe do dnia wejscia
w zycie przepisow wykonawczych wydanym na podstawie art. 15d ust. 8 ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsza ustawi}-, jednej nie dluZej niz 6 miesi«ycy od dnia
wejscia w Z:ycie niniejszej ustawy.
Art. 12. Ustawa wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyji}-tkiem art. 1 pkt 18 w
zakresie art. 15fust. 5 i art. 15g oraz pkt 62 w zakresie art. 89 ust. 1 pkt 5 i 7, ktore wchodz!l
w zycie 1 kwietnia 2017 r.
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