Projekt z dnia 15 maja 2007 r.
USTAWA
z dnia ............................ 2007 r.
o zmianie ustawy o grach i zakładach wzajemnych oraz niektórych innych
ustaw1)
Art. 1.
W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479 oraz
z 2007 r. Nr 50, poz. 331) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. Ustawa określa warunki urządzania i zasady prowadzenia
działalności w zakresie:
1) gier losowych;
2) zakładów wzajemnych;
3) gier na automatach;
4) gier na automatach o niskich wygranych;
5) gier na automatach zręcznościowych;
6) gier rozrywkowych.”;
2) w art. 2:
a) w ust. 1:
- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a)

gra liczbowa keno, w której wygraną uzyskuje się poprzez
prawidłowe wytypowanie liczb, a wysokość wygranych stanowi
iloczyn wpłaconej stawki i mnoŜnika ustalonego dla
poszczególnych stopni wygranych;”,

- pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez odpłatne:
a) połączenie telefoniczne,
b) wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych poprzez
publiczną sieć telekomunikacyjną,
a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pienięŜne lub
rzeczowe.”,
b) ust. 2a i 2b otrzymują brzmienie:
„2a. Grami na automatach są gry na urządzeniach mechanicznych,
elektromechanicznych i elektronicznych o wygrane pienięŜne lub rzeczowe.
2b. Grami na automatach o niskich wygranych są gry na urządzeniach
mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych o wygrane
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pienięŜne lub rzeczowe, w których wartość jednorazowej wygranej nie
moŜe być wyŜsza niŜ równowartość 15 euro, a wartość maksymalnej stawki
za udział w jednej grze nie moŜe być wyŜsza niŜ 0,07 euro. Równowartość
15 euro i 0,07 euro ustala się według kursu kupna, ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski, z dnia 1 grudnia poprzedniego roku
kalendarzowego. JeŜeli zmiana kursu euro powoduje konieczność zmiany
w oprogramowaniu automatów o niskich wygranych z uwagi na zmianę
wartości jednorazowej wygranej oraz wartości maksymalnej stawki za
udział w jednej grze, podmiot urządzający i prowadzący działalność w
zakresie gier na automatach o niskich wygranych ma obowiązek
dostosować wartość tych stawek oraz wygranych w terminie nie dłuŜszym
niŜ 60 dni.”,
c) po ust. 2b dodaje się ust. 2c – 2e w brzmieniu:
„2c. Grami na automatach zręcznościowych, zwanymi dalej „grami
zręcznościowymi”,
są
gry
na
urządzeniach
mechanicznych,
elektromechanicznych i elektronicznych, w których moŜliwość uzyskania
wygranej zaleŜy tylko i wyłącznie od zręczności grającego, a sama gra nie
zawiera Ŝadnych pośrednich lub bezpośrednich elementów losowych.
2d. Grami rozrywkowymi są gry na urządzeniach mechanicznych,
elektromechanicznych i elektronicznych, w których grający nie ma
moŜliwości uzyskania wygranej pienięŜnej lub rzeczowej. Gry rozrywkowe
mogą zawierać lub nie zawierać pośrednie lub bezpośrednie elementy
losowe.
2e. Pod pojęciem „wygranej rzeczowej” naleŜy rozumieć równieŜ
wygraną w postaci moŜliwości przedłuŜenia gry bez konieczności wpłaty
stawki. ”,
d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych rozstrzyga, w
drodze decyzji, czy gra, zakład (przedsięwzięcie, działalność) posiadające
cechy wymienione w ust. 1 – 2d, jest grą losową, zakładem wzajemnym,
grą na automacie, grą na automacie o niskich wygranych, grą
zręcznościową albo grą rozrywkową w rozumieniu ustawy.”,
e) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Do wniosku o rozstrzygnięcie czy gra losowa jest grą w rozumieniu
ustawy naleŜy dołączyć projekt regulaminu planowanego przedsięwzięcia
zawierający w szczególności dokładny opis gry, nagród oraz sposób
wyłaniania zwycięzców.
3b. W wypadku gdy zebrany w sprawie materiał dowodowy nie jest
wystarczający do podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 3,
minister właściwy do spraw finansów publicznych odmawia, w drodze
decyzji, wydania rozstrzygnięcia.
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3) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. Urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier i zakładów
wzajemnych, o których mowa w art. 2, jest dozwolone wyłącznie na zasadach
określonych w ustawie.”;
4) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:
„Art. 3a. Urządzanie i prowadzenie w sieci Internet gier i zakładów
wzajemnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 – 2b, zwanych dalej „grami
internetowymi”, jest zakazane.”;
5) w art. 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Monopol Państwa stanowi prowadzenie działalności w zakresie gier
liczbowych, w tym gry liczbowej keno, loterii pienięŜnych, wideoloterii i
gry telebingo.”,
b) uchyla się ust. 4;
6) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:
„Art. 6a. Gry zręcznościowe oraz gry rozrywkowe mogą być urządzane
przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej na podstawie zgłoszenia oraz certyfikatu, o których mowa
w art. 24a.”;
7) w art. 7:
a) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Nie jest dozwolone urządzanie w kasynach gry pokera, w którym
uczestnicy grają pomiędzy sobą.”,
b) po ust. 1a dodaje się ust. lb w brzmieniu:
„lb. Urządzanie gier zręcznościowych lub gier rozrywkowych
dozwolone jest wyłącznie w salonach lub punktach gier zręcznościowych
lub gier rozrywkowych, z zastrzeŜeniem art. 24a ust. 2.”,
c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W ośrodkach gier, punktach gry na automatach o niskich wygranych,
punktach gier zręcznościowych lub gier rozrywkowych, salonach gier
zręcznościowych lub gier rozrywkowych mogą znajdować się wyłącznie
urządzenia do gier zarejestrowane przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych lub posiadające certyfikat, o którym mowa w art. 24a
ust. 7 ustawy.”;
8) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje reklamy i informacji w
ośrodkach gier i punktach przyjmowania zakładów wzajemnych.”;
9) art. 9 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 9. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) ośrodkach gier - rozumie się przez to:
a) kasyno gry - jako miejsce, w którym prowadzi się wyłącznie gry
cylindryczne, gry w karty, gry w kości lub gry na automatach, na
podstawie zatwierdzonego regulaminu, przy czym minimalna łączna
liczba urządzanych gier cylindrycznych i gier w karty wynosi 4, a
liczba zainstalowanych automatów wynosi od 5 do 30 sztuk,
b) salon gier na automatach - jako wydzielone miejsce, w którym
prowadzi się wyłącznie gry na automatach na podstawie
zatwierdzonego regulaminu, a liczba zainstalowanych automatów
wynosi od 15 do 70 sztuk,
c) salon gry bingo pienięŜne - jako wydzielone miejsce, w którym
prowadzi się wyłącznie grę bingo pienięŜne na podstawie
zatwierdzonego regulaminu;
2) punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych - rozumie się przez to
miejsce, w którym przyjmowane są wyłącznie zakłady totalizatora lub
bukmacherstwa na podstawie zatwierdzonego regulaminu;
3) punkcie gry na automatach o niskich wygranych - rozumie się przez to
miejsce, w którym prowadzi się wyłącznie gry na automatach o niskich
wygranych, na podstawie zatwierdzonego regulaminu, a liczba
zainstalowanych automatów nie przekracza 3 sztuk;
4) punkcie gier zręcznościowych lub gier rozrywkowych - rozumie się przez to
miejsce, w którym prowadzi się wyłącznie gry zręcznościowe lub gry
rozrywkowe, a liczba zainstalowanych urządzeń do gier nie przekracza 5
sztuk;
5) salonie gier zręcznościowych lub gier rozrywkowych – rozumie się przez to
wydzielone miejsce, w którym prowadzi się wyłącznie gry zręcznościowe
lub gry rozrywkowe, a liczba zainstalowanych urządzeń do gier przekracza
5 sztuk.”;
10) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:
„Urządzanie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, gier na
automatach o niskich wygranych, gier zręcznościowych i gier rozrywkowych”;
11) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ogólna wartość wygranych w grze liczbowej, w tym grze liczbowej
keno, totalizatorze i grze bingo pienięŜne nie moŜe być niŜsza niŜ 50 % kwoty
wpłaconych stawek, a w loterii pienięŜnej, loterii fantowej, grze telebingo oraz
grze bingo fantowe nie moŜe być niŜsza niŜ 30 % łącznej ceny przeznaczonych
do sprzedaŜy losów lub innych dowodów udziału w grze.”;
12) w art. 13 ust. 3a otrzymuje brzmienie:
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„3a. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do przedstawiania i
zatwierdzania regulaminu oraz zatwierdzania zmian w regulaminie gier na
automatach o niskich wygranych, z tym Ŝe czynności ministra właściwego do
spraw finansów publicznych wykonuje dyrektor izby skarbowej, który udziela
zezwolenia.”;
13) w art. 15 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w
brzmieniu:
„2. W zakresie gier objętych monopolem Państwa, wykorzystanie wyników
tych gier, w celu prowadzenia zakładów wzajemnych, wymaga wyraŜenia
zgody przez spółkę, o której mowa w art. 4 ust. 2.”;
14) w art. 15b po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dopuszcza do
eksploatacji i uŜytkowania automaty i urządzenia do gier, o których mowa w
ust. 4, na podstawie opinii upowaŜnionej przez siebie jednostki badającej.”;
15) po art. 15b dodaje się art. 15c w brzmieniu:
„15c. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych uruchomi
system rejestrujący przychody i wypłacone wygrane w grach na automatach i
grach na automatach o niskich wygranych, zwany dalej „systemem
rejestrującym przychody i wypłacone wygrane”, biorąc pod uwagę jego
przydatność do realizowania zadań określonych ustawą, niezawodność, koszty
oraz warunki serwisowania i gwarancji.
2. Urządzenia, o których mowa w art. 2 ust. 2a i 2b, są przystosowywane i
podłączane, na koszt właścicieli tych urządzeń, do systemu, o którym mowa w
ust. 1.
3. System, o którym mowa w ust. 1, stanowi własność Skarbu Państwa
reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw finansów
publicznych.”;
16) w art. 17:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wstęp do ośrodków gier oraz do punktów przyjmowania zakładów
wzajemnych dozwolony jest dla osób, które ukończyły 18 lat.”,
b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b – 1d w brzmieniu:
„1b. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności uczestnika gry lub
zakładu wzajemnego, podmiot prowadzący lub urządzający grę lub zakład
wzajemny uprawniony jest do Ŝądania okazania dokumentu
stwierdzającego wiek uczestnika gry lub zakładu wzajemnego.
1c. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1b, przysługuje równieŜ
podmiotowi, na terenie którego jest prowadzona lub urządzana gra.
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1d. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1b, przysługuje równieŜ
osobom, o których mowa w ust. 6.”,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przepis ust. 2 nie dotyczy osób upowaŜnionych przez ministra
właściwego do spraw finansów publicznych do sprawowania nadzoru i
kontroli, inspektorów kontroli skarbowej, pracowników jednostek
organizacyjnych kontroli skarbowej oraz pracowników szczególnego
nadzoru podatkowego.”;
17) w art. 19:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osoby sprawujące zarząd nad ośrodkami gier, punktami
przyjmowania zakładów wzajemnych oraz punktami gry na automatach o
niskich wygranych, osoby zatrudnione w celu sprawowania nadzoru nad
grami i zakładami wzajemnymi, o których mowa w art. 2, oraz osoby
bezpośrednio prowadzące te gry lub zakłady wzajemne są obowiązane
posiadać świadectwo zawodowe, z zastrzeŜeniem ust. 1a i 4.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Osoby pierwszy raz zatrudnione do bezpośredniego prowadzenia
gier lub zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 2, mają obowiązek
uzyskać świadectwa zawodowe w terminie nie dłuŜszym niŜ 4 miesiące od
dnia ich zatrudnienia, z zastrzeŜeniem ust. 4.
1b. Przepisu ust. 1 i 1a nie stosuje się do osób urządzających gry
zręcznościowe lub gry rozrywkowe.”,
c) uchyla się ust. 2,
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych moŜe uznać za
równowaŜne ze świadectwami zawodowymi świadectwa wydane przez
upowaŜnioną przez siebie wyspecjalizowaną organizację prowadzącą
szkolenie w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w
art. 2. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.”;
18) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:
„Art. 19a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych cofa, w
drodze decyzji, świadectwo zawodowe lub uznanie świadectwa, o którym
mowa w art. 19 ust. 4, w przypadku udokumentowania, Ŝe osoba, która je
uzyskała, przestała spełniać warunki, o których mowa w art. 19 ust. 3 pkt 1 lub
3.”;
19) art. 22 otrzymuje brzmienie:
„1. Spółka prowadząca działalność w zakresie gier losowych jest
obowiązana do zainstalowania w kasynie gry systemu słuŜącego kontroli
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przebiegu i prowadzenia gier, w tym umoŜliwiającego rozstrzyganie
wątpliwości związanych z urządzanymi grami oraz weryfikację prawidłowości
wydawania zaświadczeń o uzyskanej wygranej, za pomocą analogowego lub
cyfrowego zapisu sygnału wizyjnego.
2. Zapis sygnału wizyjnego, o którym mowa w ust. 1, jest udostępniany
wyłącznie osobom upowaŜnionym przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych do sprawowania nadzoru i kontroli, inspektorom kontroli
skarbowej, pracownikom jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej,
pracownikom szczególnego nadzoru podatkowego lub uczestnikom gry
zgłaszającym reklamacje.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia,
1) szczegółowe warunki dotyczące instalacji i wykorzystania systemu, o
którym mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności konieczność
zapewnienia moŜliwości odtworzenia przebiegu kaŜdej gry;
2) sposób dokonywania zapisu, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając w
szczególności ochronę przed zniszczeniem, modyfikacją lub ukryciem
zapisu.”;
20) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:
„Zezwolenia i zgłoszenia”;
21) w art. 24 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier
na automatach o niskich wygranych udziela dyrektor izby skarbowej, na
którego obszarze działania są urządzane i prowadzone takie gry.”;
22) po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu:
„Art. 24a. 1. Podmiot urządzający lub prowadzący działalność w zakresie
gier zręcznościowych lub gier rozrywkowych, zwany dalej „zgłaszającym”, ma
obowiązek zgłaszania do właściwego miejscowo naczelnika urzędu
skarbowego, na którego obszarze działania będą urządzane i prowadzone te gry,
lokalizacji salonów i punktów gier zręcznościowych lub gier rozrywkowych
przed rozpoczęciem w nich działalności, z zastrzeŜeniem ust. 2.
2. W przypadku prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1, o
charakterze obwoźnym, właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego
ustala się:
1) dla osób fizycznych - według miejsca zamieszkania;
2) dla osób prawnych - według siedziby wynikającej z właściwego rejestru lub
ze statutu albo umowy, jeŜeli adres siedziby nie został ujawniony we
właściwym rejestrze;
3) dla jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - według
siedziby wynikającej z właściwego rejestru lub innych dokumentów
ewidencyjnych.”
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3. W przypadku gdy zgłaszającym jest jednostka organizacyjna
nieposiadająca siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo osoba
fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, organem właściwym w sprawach zgłoszeń jest Naczelnik Drugiego
Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
1)
2)

3)

4)

5)
6)

4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
nazwę i status prawny zgłaszającego;
dane osobowe (imiona i nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania,
cechy dokumentu toŜsamości) osób zarządzających podmiotem,
występujących ze zgłoszeniem;
zaświadczenia, Ŝe osoby, o których mowa w pkt 2, nie były skazane
prawomocnym wyrokiem za popełnione umyślnie przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe;
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budŜetu
państwa i składkach na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie
zdrowotne;
opinię jednostki badającej potwierdzającą, Ŝe określone urządzenie jest
automatem do gier zręcznościowych albo gier rozrywkowych;
szczegółową dokumentację techniczną oraz nabycia urządzeń do gier
zręcznościowych lub gier rozrywkowych, umoŜliwiającą identyfikację i
potwierdzenie autentyczności tych urzadzeń.

5. Rozpatrzenie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, następuje w terminie
2 miesięcy.
6. Zgłaszający ma obowiązek uiścić roczną opłatę za kaŜde urządzenie w
salonie gier zręcznościowych lub gier rozrywkowych oraz za kaŜde urządzenie
w punkcie gier zręcznościowych lub gier rozrywkowych.
7. JeŜeli zgłaszający spełnia warunki, o których mowa w ust. 4 pkt 3 – 6,
naczelnik urzędu skarbowego wydaje certyfikat dla kaŜdego zgłoszonego
urządzenia do gier zręcznościowych lub gier rozrywkowych waŜny przez 12
miesięcy oraz dokument potwierdzający wydanie tego certyfikatu. Wydanie
certyfikatu następuje po uiszczeniu, na rachunek urzędu skarbowego
właściwego do dokonania zgłoszenia, opłaty, o której mowa w ust. 6.
8. Zgłaszający ma obowiązek zamieszczenia certyfikatu w widocznym
miejscu, w sposób trwały na urządzeniu do gry do gier zręcznościowych lub
gier rozrywkowych.
9. Naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji, odmawia wydania
certyfikatu w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 4 pkt
3 – 6.
10. Przepisy ust. 4 pkt 3 – 6 stosuje się odpowiednio do podmiotu, który po
uprzednim zgłoszeniu lokalizacji salonów lub punktów gier zręcznościowych
lub gier rozrywkowych i uzyskaniu certyfikatów na posiadane urządzenia do
gier zamierza zwiększyć ilość urządzeń do gier w zgłoszonych lokalizacjach.
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11. Do zgłoszenia o wydanie certyfikatu na kolejny okres waŜności
zgłaszający dołącza dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4, zawierające
aktualne dane. Zgłoszenie o wydanie certyfikatu na kolejny okres waŜności
składa się co najmniej na 30 dni przed utratą waŜności poprzedniego
certyfikatu. Wydanie certyfikatu następuje po uiszczeniu, na rachunek urzędu
skarbowego właściwego do dokonania zgłoszenia, opłaty, o której mowa w ust.
6.
12. Naczelnik urządu skarbowego, w drodze decyzji, stwierdza utratę
waŜności certyfikatu w przypadku udokumentowania, Ŝe zgłaszający przestał
spełniać warunki, o których mowa w ust. 4 pkt 3 lub 4.
13. Naczelnik urządu skarbowego, w drodze decyzji, odmawia wydania
certyfikatu na kolejny okres waŜności w przypadku niespełnienia warunku, o
którym mowa w ust. 4 pkt 3 lub 4.
14. Certyfikat zachowuje swoją waŜność w przypadku przemieszczenia
urządzenia do gier zręcznościowych lub gier rozrywkowych na inny teren niŜ
teren działania naczelnika urządu skarbowego, który wydał certyfikat.
15. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1) wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, mając w szczególności na
uwadze dane niezbędne do identyfikacji zgłaszającego;
2) wzór dokumentu potwierdzającego wydanie certyfikatu, o którym mowa w
ust. 7, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia
prawidłowej identyfikacji podmiotów, urządzeń i miejsc urządzania i
prowadzenia działalności w zakresie gier zręcznościowych lub gier
rozrywkowych;
3) wzór certyfikatu, o których mowa w ust. 7, określając w szczególności
sposoby zabezpieczenia certyfikatu przed podrobieniem oraz jego treść.”;
23) w art. 25 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w
brzmieniu:
„2. Wartość euro ustala się według kursu kupna, ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski, z pierwszego dnia ostatniego miesiąca roku
poprzedzającego rok, w którym obowiązuje minimalna wysokość kapitału, o
której mowa w ust. 1.”;
24) w art. 26:
a) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Z wnioskiem o wydanie zezwolenia występuje podmiot prowadzący
działalność w zakresie gier lub zakładów wzajemnych.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmieniu:
„4. KaŜda zmiana w strukturze kapitału spółek posiadających
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o
niskich wygranych wymaga uzyskania zezwolenia właściwego dyrektora
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izby skarbowej. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia występuje podmiot
prowadzący działalność w zakresie tych gier.”,
c) dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:
„8. Dyrektor izby skarbowej, rozpatrujący wniosek o zmianę struktury
udziałów w spółce prowadzącej działalność w zakresie gier na automatach
o niskich wygranych, zwolniony jest z obowiązku weryfikacji
dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 3, jeŜeli dokumenty te zostały
uprzednio pozytywnie zweryfikowane przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych, w związku z ubieganiem się wnioskodawcy o
zatwierdzenie struktury udziałów przez tegoŜ ministra, a stan faktyczny w
okresie pomiędzy datą decyzji ministra właściwego do srpaw finansów
publicznych a datą złoŜenia wniosku o zmianę struktury udziałów w spółce
prowadzącej działalność w zakresie gier na automatach o niskich
wygranych - nie uległ zmianie.
9. KaŜda zmiana statutu lub umowy spółki w zakresie nazwy, siedziby
oraz struktury akcji lub udziałów powinna być zgłoszona organowi, który
udzielił zezwolenia na prowadzenie określonej działalności, przed
zarejestrowaniem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Właściwy organ w
terminie 14 dni od daty zgłoszenia dokonuje odpowiednich zmian w
zezwoleniach spółek. Spółki mają obowiązek powiadomić właściwy organ
o wszelkich zmianach danych w Krajowym Rejestrze Sądowym w terminie
7 dni od daty rejestracji.”;
25) w art. 27a pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) niezaleganie w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa;
3) niezaleganie w składkach na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie
zdrowotne.”;
26) w art. 27b w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„la) wskazane przez załoŜycieli lub akcjonariuszy (udziałowców) spółek
prowadzących działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o
których mowa w art. 5 ust. 1, źródła finansowania kapitału na objęcie
akcji (udziałów) pochodzą od osób trzecich, z wyłączeniem instytucji
bankowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i
1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr
65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz.
594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264,
Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85,
poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz.
708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775 oraz z
2007 r. Nr 42, poz. 272);”;
27) art. 28 otrzymuje brzmienie:
10

„Art. 28. 1. Spółka, która uzyskała zezwolenie na urządzanie i prowadzenie
działalności w zakresie gier lub zakładów wzajemnych, o których mowa w art.
2, nie moŜe powierzyć innemu podmiotowi wykonywania czynności
związanych z urządzaniem lub prowadzeniem tych gier lub zakładów.
2. Urządzenia do gier lub zakładów wzajemnych, automaty oraz automaty
o niskich wygranych nie mogą stanowić własności osób trzecich.”;
28) art. 28a otrzymuje brzmienie:
„Art. 28a. Przepisów art. 26-28 nie stosuje się do prowadzenia działalności
w zakresie loterii promocyjnej, loterii audioteksowej, loterii fantowej i gry
bingo fantowe, a takŜe gier zręcznościowych i gier rozrywkowych.”;
29) art. 30 otrzymuje brzmienie:
„Art. 30. 1. Punkty gry na automatach o niskich wygranych powinny być
usytuowane wyłącznie w lokalach gastronomicznych, handlowych lub
usługowych, oddalonych co najmniej 100 m od szkół, placówek oświatowowychowawczych, opiekuńczych oraz ośrodków kultu religijnego.
2. Odległość, o której mowa w ust. 1, wyznacza się w linii biegnącej
według najkrótszego szlaku komunikacyjnego licząc od najbliŜszych punktów
granic działek, na których znajdują się punkt gry na automatach o niskich
wygranych oraz szkoła, placówka oświatowo-wychowawcza, opiekuńcza lub
ośrodek kultu religijnego.
3. Podmiot ubiegający się o zezwolenie na urządzanie i prowadzenie
działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych winien
przedstawić dowody potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w ust.
1, przez lokale, w których mają być usytuowane punkty gry na automatach o
niskich wygranych.”;
30) w art. 32:
a) w ust. 1:
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce
zamieszkania, cechy dokumentu toŜsamości, informacje dotyczące
posiadanego doświadczenia zawodowego) wspólników będących
osobami fizycznymi, przedstawiających sobą co najmniej jedną setną
wartości kapitału spółki, członków władz spółki (zarządu, rady
nadzorczej) oraz osób sprawujących zarząd nad ośrodkami gier; w
przypadku spółek osób prawnych i fizycznych naleŜy podać równieŜ
informacje o obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji
finansowej;”,
- pkt 17 i 18 otrzymują brzmienie:
„17) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód
budŜetu państwa;
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18) zaświadczenie o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenia
społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;”,
b) w ust. 2:
- pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2)

3)

nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, a w
przypadku spółek handlowych równieŜ aktualny odpis z
Krajowego Rejestru Sądowego;
dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce
zamieszkania, cechy dokumentu toŜsamości, informacje
dotyczące posiadanego doświadczenia zawodowego) osób
zarządzających podmiotem występującym z wnioskiem;”,

- pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:
„11) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód
budŜetu państwa;
12) zaświadczenie o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenia
społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;”,
c) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, a w
przypadku spółek handlowych równieŜ oraz aktualny odpis z
Krajowego Rejestru Sądowego;
3) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce
zamieszkania, cechy dokumentu toŜsamości, informacje dotyczące
posiadanego doświadczenia zawodowego) osób zarządzających
podmiotem występującym z wnioskiem;”;
31) po art. 32 dodaje się art. 32a i 32b w brzmieniu:
„Art. 32a. 1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego uwaŜa się za aktualny,
jeŜeli jest opatrzony datą nie wcześniejszą niŜ 3 miesiące przed dniem złoŜenia
wniosków, o których mowa w art. 32;
2. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 24a ust. 4 pkt 3 i art. 33, uwaŜa się
za aktualne, jeŜeli jest opatrzone datą nie wcześniejszą niŜ 6 miesięcy przed
dniem złoŜenia wniosku o zezwolenie na urządzanie loterii fantowych i gry
bingo fantowe lub zgłoszenia, o którym mowa w art. 24a.
3. Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód
budŜetu państwa i składkach na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie
zdrowotne, uwaŜa się za aktualne, jeŜeli są opatrzone datą nie wcześniejszą niŜ
miesiąc przed dniem złoŜenia wniosków, o których mowa w art. 32, lub
zgłoszenia, o którym mowa w art. 24a.
Art. 32b. Dokumenty, które naleŜy dołączyć do wniosku, o którym mowa w
art. 24a, 32 i 33, powinny zostać przedłoŜone w formie oryginałów lub kopii
poświadczonych przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.”;
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32) w art. 34 dodaje się ust. 3 - 5 w brzmieniu:
„3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych moŜe na wniosek
podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier i zakładów
wzajemnych, o których mowa w art. 2, zmienić zezwolenie, o którym mowa w
art. 24 ust. 1.
4. Dyrektor izby skarbowej moŜe na wniosek podmiotu urządzającego i
prowadzącego działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych
zmienić zezwolenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1a.
5. Dyrektor izby skarbowej, rozpatrujący wniosek o udzielenie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich
wygranych, zwolniony jest z obowiązku weryfikacji dokumentów, o których
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 16, jeŜeli dokumenty te zostały uprzednio pozytywnie
zweryfikowane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w
związku z ubieganiem się wnioskodawcy o zezwolenie tegoŜ ministra, a stan
faktyczny w okresie pomiędzy datą decyzji ministra właściwego do spraw
finansów publicznych a datą złoŜenia wniosku o zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych nie uległ
zmianie.”;
33) w art. 35:
a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności; w przypadku
prowadzenia działalności w zakresie gier na automatach o niskich
wygranych lub zakładów wzajemnych termin ten dotyczy rozpoczęcia
działalności we wszystkich punktach gier na automatach o niskich
wygranych albo punktach przyjmowania zakładów wzajemnych.”,
b) w ust. 3 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w
brzmieniu:
„8) nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności.”,
c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
,,5. Podmiot posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, 3 lub 3a,
moŜe wystąpić o przedłuŜenie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, ust.
3 pkt 8 i ust 3a pkt 7. Termin ten moŜe zostać przedłuŜony jednokrotnie,
jednak na okres nie dłuŜszy niŜ 6 miesięcy.”;
34) w art. 36:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Podmiot, któremu wygasa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1,
moŜe występować o jego przedłuŜenie na okresy kolejnych 6 lat.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
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„5. W przypadku nierozpoczęcia działalności w terminach określonych
w zezwolenich, o których mowa w ust. 1 i 2, zezwolenia te wygasają w
całości lub w części, w której nie podjęto działalności.”;
35) po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu:
„37a. 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy,
polegającego na przyjmowaniu wyŜszych stawek lub wypłacaniu wyŜszych
wygranych niŜ te, o których mowa w art. 2 ust. 2b, albo uniemoŜliwieniu
podłączenia do systemu rejestrującego przychody i wypłacone wygrane lub
odłączeniu od tego systemu automatu o niskich wygranych, właścicielowi
automatu o niskich wygranych organ udzielający zezwolenia cofa, w drodze
decyzji, zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier
na automatach o niskich wygranych. Decyzji o cofnięciu zezwolenia moŜe być
nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia ustawy polegającego na
uniemoŜliwieniu podłączenia do systemu rejestrującego przychody i wypłacone
wygrane lub odłączeniu od tego systemu automatu do gier, właścicielowi
automatu organ udzielający zezwolenia cofa, w drodze decyzji, zezwolenie na
urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach. Decyzji o
cofnięciu zezwolenia moŜe być nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
3. Podmiot, któremu cofnięto zezwolenie, z przyczyn o których mowa w
ust. 1 i 2, moŜe wystąpić z wnioskiem o ponowne udzielenie zezwolenia w
takim zakresie nie wcześniej niŜ po upływie 5 lat od dnia cofnięcia
zezwolenia.”;
36) w art. 38:
a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„ 4) 10 tys. euro - w przypadku prowadzenia punktu przyjmowania
zakładów wzajemnych;”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu:
„la. W celu ustalenia wysokości zabezpieczenia, o którym mowa w ust.
1, określone w nim kwoty w euro przelicza się na złote stosując kurs kupna
euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski i obowiązujący w dniu 1
grudnia roku poprzedzającego rok, w którym powstał obowiązek złoŜenia
takiego zabezpieczenia.”,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zabezpieczenia są składane zgodnie z poniŜszą tabelą:
Liczba (ośrodków gier lub
punktów)

Krotność zabezpieczeń

od

1 do 3

1 zabezpieczenie

od

4 do 6

2 zabezpieczenia
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od

7 do 9

3 zabezpieczenia

od 10 do 20

4 zabezpieczenia

od 21 do 30

5 zabezpieczeń

od 31 do 40 i więcej

6 zabezpieczeń

z tym, Ŝe krotność zabezpieczeń zwiększa się o 1 na kaŜde 10
ośrodków lub punktów.

37) w art. 39:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmioty urządzające gry i zakłady wzajemne, o których mowa w
art. 2, uiszczają opłaty za udzielone zezwolenia, opłaty, o których mowa w
art. 24a ust. 6, opłatę egzaminacyjną, o której mowa w art. 20 ust. 3, oraz
opłaty za wydanie świadectwa zawodowego lub uznanie za równowaŜne z
nim świadectwa, o których mowa w art. 19 ust. 5.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w
drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w ust. 1.
Wysokość opłat podlega podwyŜszeniu w kaŜdym następnym roku w
stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w okresie dwóch kwartałów w
roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu
roku ubiegłego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.”;
38) w art. 40:
a) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmienie:
„W przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier na
automatach o niskich wygranych oraz zakładów wzajemnych obowiązek
podatkowy powstaje z chwilą rozpoczęcia wykonywania działalności w
pierwszym z punktów objętych zezwoleniem.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Nie podlega opodatkowaniu podatkiem od gier prowadzenie
działalności w zakresie wymienionym w art. 2 ust. 1 pkt 9 i 10 oraz ust. 2c i
2d.”;
39) w art. 42:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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,,2) w grach liczbowych, w tym w grze liczbowej keno - suma
wpłaconych stawek;”,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) w grach cylindrycznych, grach w kości i grach w karty, kwota
stanowiąca róŜnicę pomiędzy sumą wpłat gotówkowych z tytułu
wymiany Ŝetonów w kasie i na stole gry a sumą wypłaconych z kasy
kwot za zwrócone Ŝetony;”,
c) uchyla się pkt 7;
40) w art. 42a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Organami właściwymi w sprawach podatku od gier są naczelnicy
urzędów skarbowych oraz dyrektorzy izb skarbowych.”;
41) w art. 45:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) gier liczbowych, w tym gry liczbowej keno – 20 %”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stawka podatku od gier z tytułu prowadzenia działalności w zakresie
zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na
podstawie zezwoleń udzielonych wyłącznie na ich urządzanie wynosi
5 %.”;
42) w art. 45a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podatnicy posiadający zezwolenie na urządzanie gier na automatach o
niskich wygranych uiszczają podatek od gier w formie zryczałtowanej w
wysokości stanowiącej równowartość 180 euro miesięcznie od gier
urządzanych na kaŜdym automacie.”;
43) w art. 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów
wzajemnych, gier na automatach lub gier na automatach o niskich wygranych
prowadzą księgi rachunkowe według zasad przewidzianych przepisami o
rachunkowości.”;
44) art. 47a otrzymuje brzmienie:
„Art. 47a. 1. W grach oraz zakładach wzajemnych ustanawia się dopłaty,
uiszczane przez ich uczestników, w wysokości:
1) 25% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze – w grach
liczbowych, w tym w grze liczbowej keno;
2) 25 % ceny połączenia, bez uwzględniania podatku od towarów i usług – w
loteriach audioteksowych;
3) 10% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze – w
wideoloteriach, w loteriach pienięŜnych, grze telebingo i grze bingo
pienięŜne;
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4) 10 % kwoty wymiany wpłat na Ŝetony – w grach cylindrycznych, grach w
karty i grach w kości organizowanych w kasynach gry;
5) 10 % stawki lub kwoty wymiany wpłat na Ŝetony lub kwoty
zakredytowanej w pamięci automatu – w grach na automatach i grach na
automatach o niskich wygranych;
6) 10 % stawki – w zakładach wzajemnych.
2. Informację o ustanowieniu dopłaty, o której mowa w ust. 1, zamieszcza
się w regulaminie gry lub zakładu wzajemnego.
3. Dopłaty, o których mowa w ust. 1, nie są przychodem w rozumieniu
przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w
rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. Obowiązek obliczenia, poboru oraz odprowadzenia dopłaty spoczywa na
podmiotach urządzających gry lub zakłady wzajemne, o których mowa w ust. 1.
5. Pobrane dopłaty nie podlegają zwrotowi.”;
45) w art. 47d ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przychodem Funduszu jest 80 % wpływów, o których mowa w art. 47a
ust. 1 pkt 1 i 3-6, oraz 100% wpływów, o których mowa w art. 47a ust. 1 pkt
2.”;
46) w art. 47e ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przychodem Funduszu Promocji Kultury jest 20 % wpływów, o których
mowa w art. 47a ust. 1 pkt 1 i 3-6.”;
47) art. 47f otrzymuje brzmienie:
„Art. 47f. 1. Podmioty urządzające gry, o których mowa w art. 47a ust. 1,
pkt 1-5, lub zakłady wzajemne są obowiązane do wpłacania wpływów z dopłat,
o których mowa w art. 47a ust. 1, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
2. Dopłaty, o których mowa w art. 47a ust. 1 pkt 1 i 3–6, wpłaca się w
terminach i według zasad określonych dla dokonywania w danej grze wpłat z
tytułu podatku od gier, a dopłaty, o których mowa w art. 47a ust. 1 pkt 2,
wpłaca się w terminie do 60 dni od dnia zakończenia loterii audioteksowej.”;
48) po art. 47f dodaje się art. 47g – 47k w brzmieniu:
„Art. 47g. 1. Organami właściwymi w sprawach dopłat są naczelnicy
urzędów skarbowych oraz dyrektorzy izb skarbowych.
2. Właściwość miejscową naczelników urzędów skarbowych oraz
dyrektorów izb skarbowych w sprawach dopłat ustala się:
1) według miejsca lokalizacji ośrodka gry;
2) według siedziby podmiotu prowadzącego loterie pienięŜne, zakłady
wzajemne, gry liczbowe, w tym grę liczbową keno lub grę telebingo;
3) według siedziby organu, który wydał zezwolenie na urządzanie loterii
audioteksowej lub gry na automatach o niskich wygranych.
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Art. 47h. 1. Podmioty urządzające gry lub zakłady wzajemne, o których
mowa w art. 47a ust. 1 pkt 1 i pkt 3 – 6, są obowiązane składać informację o
dopłacie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminach składania
deklaracji podatkowych dla podatku od gier, a w przypadku loterii
audioteksowej, w terminie 60 dni od dnia zakończenia loterii.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór informacji w sprawie dopłaty, o której mowa w ust. 1,
mając na uwadze zapewnienie jednolitości informacji składanych przez
podmioty urządzające gry, o których mowa w art. 47a ust. 1 pkt 1-5, lub
zakłady wzajemne oraz zapewnienie moŜliwości kontroli wysokości
dokonywanych wpłat.
Art. 47i. 1. Naczelnik urzędu skarbowego, na rachunek którego
przekazywane są wpływy z dopłat, przekazuje kwoty pobranych dopłat na
wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, w terminie 14 dni
od dnia ich wpływu, wraz z informacją o tytułach tych dopłat.
2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki, o których mowa w
ust. 1, w terminie 7 dni od dnia wpływu na rachunek Funduszu, w
wysokościach określonych w art. 47d ust. 3, oraz, w wysokości określonej w
art. 47e ust. 3, na rachunek Funduszu Promocji Kultury, chyba Ŝe zachodzi
przypadek, o którym mowa w ust. 3.
3. W razie powstania nadpłaty w dopłatach Bank Gospodarstwa Krajowego
dokonuje zwrotu tej nadpłaty ze środków naleŜnych Funduszowi i Funduszowi
Promocji Kultury.
4. Obowiązek przekazania wpływów z dopłat przedawnia się z upływem 5
lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przekazanie dopłaty
powinno nastąpić.
Art. 47j. Do dopłat stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn.
zm.2)), zwanej dalej „ustawą – Ordynacja podatkowa”, z zastrzeŜeniem art. 47i
ust. 4.
Art. 47k. Bank Gospodarstwa Krajowego corocznie, w terminie do dnia 30
czerwca, przedkłada ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
informację o otrzymanych i przekazanych dopłatach.”;
49) w art. 48:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych moŜe
upowaŜnić funkcjonariuszy celnych pełniących słuŜbę w izbach celnych lub
członków korpusu słuŜby cywilnej zatrudnionych w izbach celnych,
urzędach skarbowych, izbach skarbowych lub urzędach kontroli skarbowej
do przeprowadzania czynności nadzoru i kontroli, w tym równieŜ poza
obszarem terytorialnego zasięgu działania tych jednostek.”,
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawuje
równieŜ szczególny nadzór podatkowy związany z urządzaniem gier
losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, gier na automatach o
niskich wygranych oraz gier zręcznościowych i gier rozrywkowych, w
zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”;
50) art. 48a otrzymuje brzminie:
„48a. Dyrektor izby skarbowej, który udzielił zezwolenia, sprawuje nadzór
i kontrolę nad działalnością podmiotów urządzających gry na automatach o
niskich wygranych w zakresie zgodności tej działalności z przepisami ustawy,
udzielonym zezwoleniem oraz regulaminem gry.
51) w art. 49:
a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„1. Podmioty urządzające i prowadzące gry i zakłady wzajemne, o
których mowa w art. 2, są obowiązane, na kaŜde wezwanie, umoŜliwić
osobom upowaŜnionym przez ministra właściwego do spraw finansów
publicznych wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do
zagwarantowania skuteczności kontroli i nadzoru, a w szczególności: ”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W zakresie nieuregulowanym w ustawie przy wykonywaniu
nadzoru i kontroli, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio
przepisy działu IV i VI ustawy – Ordynacja podatkowa.”,
c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Po przeprowadzonej kontroli, organ, który przeprowadził kontrolę,
z zastrzeŜeniem przypadków określonych w art. 37a ust. 1 i 2, wydaje w
drodze decyzji polecenie usunięcia nieprawidłowości w razie stwierdzenia,
Ŝe podmiot, któremu udzielono zezwolenia narusza przepisy ustawy lub
warunki zezwolenia lub uchybia przepisom regulaminów, polecenie
usunięcia nieprawidłowości, w drodze decyzji, wydaje:
1) właściwy naczelnik urzędu celnego, w przypadku kontroli
przeprowadzonej przez pracowników szczególnego nadzoru
podatkowego;
2) właściwy naczelnik urzędu celnego, dyrektor izby celnej, naczelnik
urzędu skarbowego, dyrektor izby skarbowej lub dyrektor urzędu
kontroli skarbowej, w przypadku kontroli przeprowadzonej przez
osoby, o których mowa w art. 48 ust. 1a;
3) minister właściwy do spraw finansów publicznych w przypadku
kontroli przeprowadzonej przez pracowników kierowanej jednostki
organizacyjnej.”;
52) w art. 50:
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a) uchyla się ust. 1,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Osoby upowaŜnione przez ministra właściwego do spraw finansów
publicznych, w związku z wykonywaniem czynności nadzoru i kontroli,
korzystają z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla
funkcjonariuszy publicznych.”;
53) w art. 52:
a) w ust. 2:
- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Minister właściwy do spraw finansów publicznych cofa zezwolenie w
całości lub w części, w przypadku:”,
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) niezastosowania się podmiotu do wydanego polecenia lub
powtórnego wystąpienia okoliczności określonych w art. 49
ust. 2a;”,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zaprzestania
prowadzonej
działalności
lub
zawieszenia
prowadzonej działalności przez okres dłuŜszy niŜ 6 miesięcy, chyba
Ŝe zawieszenie takie jest następstwem działania siły wyŜszej;”,
- w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) niezapewnienia
warunków
i
środków
do
sprawnego
przeprowadzania czynności nadzoru i kontroli oraz szczególnego
nadzoru podatkowego.”,
b) dodaje się ust. 3 - 5 w brzmieniu:
„3. Do decyzji, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w przypadku
naruszenia ustawy lub uchybienia przepisom regulaminów gier i zakładów
przez spółkę, o której mowa w art. 4 ust. 2, w zakresie gier stanowiących
monopol Państwa wydaje, w formie decyzji,
polecenie usunięcia
stwierdzonych naruszeń lub uchybień w terminie 30 dni od dnia otrzymania
decyzji. W przypadku nieusunięcia stwierdzonych naruszeń lub uchybień
w wymaganym terminie, minister właściwy do spraw finansów publicznych
informuje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o stwierdzonych
naruszeniach lub uchybieniach przekazując mu jednocześnie szczegółową
informację w tym zakresie.
5. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa podejmuje czynności
mające na celu usunięcie stwierdzonych naruszeń lub uchybień
wykorzystując uprawnienia wynikające z praw lub udziałów Skarbu
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Państwa w spółce, o której mowa w art. 4 ust. 2. Minister właściwy do
spraw Skarbu Państwa niezwłocznie informuje ministra właściwego do
spraw finansów publicznych o podjętych przez siebie czynnościach
mających na celu usunięcie wskazanych naruszeń lub uchybień.”;
54) art. 52b i 52c otrzymują brzmienie:
„Art. 52b. W zakresie gier na automatach o niskich wygranych czynności
ministra właściwego do spraw finansów publicznych określone w art. 49, 50 i
52 wykonuje właściwy dyrektor izby skarbowej.
Art. 52c. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz
właściwi dyrektorzy izb skarbowych mogą Ŝądać od podmiotów urządzających
i prowadzących działalność, o której mowa w art. 1 pkt 1-4, informacji o
realizacji ustawy.
2. Dyrektorzy izb skarbowych corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca,
przedkładają ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
informację o realizacji ustawy w zakresie gier na automatach o niskich
wygranych.”;
55) po art. 52c dodaje się art. 52d - 52g w następującym brzmieniu:
„Art. 52d. 1. Pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego, inspektorzy
kontroli skarbowej, pracownicy jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej,
funkcjonariusze Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na zasadach i w trybie przewidzianych w
odrębnych przepisach, mają prawo monitorowania urządzeń przetwarzających i
przechowujących informacje oraz dane dotyczące gier internetowych, a takŜe
dane ich uczestników, oraz monitorowania treści internetowych. Organ
upowaŜniający te osoby moŜe wystąpić do odpowiednich organów państw
naleŜących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego o współpracę przy
monitorowaniu takich urządzeń w tych państwach, jeŜeli będą mieli
uzasadnione podejrzenie, Ŝe na tych urządzeniach są urządzane lub prowadzone
gry internetowe.
2. Banki mają obowiązek analizy transakcji, równieŜ przy uŜyciu kart
płatniczych, realizowanych w krótkim czasie, na jednym rachunku, na
niewielkie kwoty, których okoliczności wskazują na popełnienie czynów, o
których mowa w art. 107, 109 lub 110 Kodeksu karnego skarbowego, i
zawiadomić o tym fakcie organ wykonujący szczególny nadzór podatkowy
wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi o posiadaczu rachunku.
3. Przepis ust. 2 stosuje się do innych instytucji obsługujących transakcje o
takim charakterze.
4. Organ wykonujący szczególny nadzór podatkowy – po otrzymaniu
informacji, o których mowa w ust. 2, i powzięciu uzasadnionego podejrzenia,
Ŝe posiadaczem rachunku jest organizator niezgodnych z ustawą gier
internetowych – moŜe wystąpić do instytucji finansowych, o których mowa w
ust. 2 i 3, prowadzących rachunki bankowe tych podmiotów, albo realizujących
transakcje na rzecz takich podmiotów o zablokowanie tych rachunków lub
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transakcji, a instytucje finansowe, które otrzymają taki wniosek, mają
obowiązek zastosować się do niego w terminie 24 godzin od jego otrzymania.
5. Organ wykonujący szczególny nadzór podatkowy w oparciu o
informacje, o których mowa w ust. 2, moŜe wystąpić do sądu z wnioskiem o
natychmiastowe zabezpieczenie środków na takim rachunku i w przypadku, gdy
sąd uzna, Ŝe pochodziły z działalności niezgodnej z ustawą, o ich zajęcie.
Art. 52e. 1. JeŜeli w wyniku monitoringu, o którym mowa w art. 52d ust. 1,
powstanie uzasadnione podejrzenie, Ŝe za pośrednictwem instytucji, o których
mowa w art. 52d ust. 2 i 3, prowadzone są transakcje finansowe związane z
grami internetowymi, właściwy organ wykonujący szczególny nadzór
podatkowy lub organ kontroli skarbowej moŜe wystąpić do tych instytucji z
Ŝądaniem sporządzenia i przekazania informacji dotyczących podmiotów
biorących udział w tych grach. Przepisy art. 182, art. 184 § 1 i 2, § 3 pkt 1 i § 4
oraz art. 185 ustawy - Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio.
2. JeŜeli w wyniku monitoringu, o którym mowa w art. 52d ust. 1,
powstanie uzasadnione podejrzenie o urządzaniu lub prowadzeniu gier
internetowych, organy upowaŜniające, o których mowa w art. 52d ust. 1,
występują do dostawcy, o którym mowa w art. 52f ust. 1, z Ŝądaniem
zablokowania dostępu do stron internetowych, na których są urządzane lub
prowadzone gry internetowe.
Art. 52f. 1. Dostawca usług sieciowych (access provider, service provider,
content provider) po otrzymaniu Ŝądania, o którym mowa w art. 52e ust. 2, jest
obowiązany w terminie 24 godzin zablokować dostęp do stron internetowych
wymienionych w Ŝądaniu.
2. Dostawca, o którym mowa w ust. 1, który nie zastosuje się do Ŝądania
zablokowania strony w określonym terminie jest uwaŜany za podmiot
urządzający lub prowadzący gry internetowe.
3. W przypadku niezastosowania się do Ŝądania, o którym mowa w ust. 1,
dostawca, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany archiwizować wszelkie
dane dotyczące uczestników gier internetowych łączących się ze stronami
wymienionymi w Ŝądaniu oraz przekazać je organowi występującemu z
Ŝądaniem.
Art. 52g. 1. Dane identyfikujące: abonenta, zakończenia sieci lub
urządzenia telekomunikacyjne, między którymi wykonano połączenie, oraz
dane dotyczące uzyskania połączenia między określonymi urządzeniami
telekomunikacyjnymi lub zakończeniami sieci, a takŜe okoliczności i rodzaj
wykonywanego połączenia, w szczególności dane transmisyjne i dane o
lokalizacji, posiadane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, są przez
nich udostępniane właściwemu organowi wykonującemu szczególny nadzór
podatkowy lub organowi kontroli skarbowej i przetwarzane przez te organy wyłącznie w związku z wykonywanymi przez te organy zadaniami oraz w celu

22

ustalenia sprawców, uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstw skarbowych,
o których mowa w rozdziale 9 Kodeksu karnego skarbowego.
2. Ujawnienie danych, o których mowa w ust. 1, następuje na pisemny
wniosek właściwego organu wykonującego szczególny nadzór podatkowy lub
organu kontroli skarbowej.
3. Ujawnienie danych, o których mowa w ust. 1, moŜe nastąpić za pomocą
sieci telekomunikacyjnej w sposób zabezpieczający je przed dostępem osób
nieuprawnionych.
4. Udostępnianie właściwemu organowi wykonującemu szczególny nadzór
podatkowy oraz organowi kontroli skarbowej danych, o których mowa w ust. 1,
następuje na koszt przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.”.
Art. 2.
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8,
poz. 65, z późn. zm. 3)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 3 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) ujawnianie działalności podmiotów urządzających i prowadzących gry
losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach wbrew przepisom ustawy
z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178,
poz. 1479 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331).”;
2)

w art. 11g ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uprawnienia, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 11d ust.
1, art. 11e ust. 1 i art. 11f ust. 1, przysługują inspektorom i pracownikom
zatrudnionym w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli
skarbowej wyłącznie przy realizacji zadań określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3,
12 i 13, art. 2a ust. 1 oraz art. 3 pkt 4 i 6. Inspektorom i pracownikom tym
przysługuje umundurowanie słuŜbowe i broń słuŜbowa.”;

3)

w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przeprowadzanie czynności wywiadu skarbowego polega, z
zachowaniem ograniczeń wynikających z art. 36aa-36h, na uzyskiwaniu,
gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu informacji o dochodach,
obrotach, rzeczach i prawach majątkowych podmiotów podlegających kontroli
skarbowej w celu wykonania zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2, 12
i 14 oraz ust. 2, a takŜe w art. 3 pkt 4-6 ustawy.”.
Art. 3.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.
665, z późn. zm. 4)) w art. 105 wprowadza się następujące zmiany:
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1)

w ust. 1 w pkt 2 w lit. r kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. s w
brzmieniu:
„s)

2)

właściwego organu wykonującego szczególny nadzór podatkowy w
zakresie określonym w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach
wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331).”;

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez banki organom
podatkowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, organom
kontroli skarbowej, właściwemu organowi wykonującemu szczególny nadzór
podatkowy oraz powiernikowi i jego zastępcy w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 99, poz. 919 oraz z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2105),
regulują odrębne ustawy.”.
Art. 4.

W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o SłuŜbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz.
1641, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 6a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmieniu:
„1. Szczególny nadzór podatkowy w zakresie i trybie określonych w
niniejszym rozdziale wykonują naczelnicy urzędów celnych właściwi w
zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym, z zastrzeŜeniem ust.
1a.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Szczególny nadzór podatkowy w zakresie urządzania i prowadzenia
w sieci Internet gier i zakładów wzajemnych, w tym w zakresie
monitorowania urządzeń przetwarzających i przechowujących informacje
oraz dane dotyczące gier internetowych, a takŜe dane ich uczestników, oraz
w zakresie monitorowania treści internetowych, określonych w odrębnych
przepisach, wykonuje Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. ”,
c) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) urządzanie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach,
gier na automatach o niskich wygranych, gier zręcznościowych i gier
rozrywkowych, określonych w odrębnych przepisach;”,
d) w ust. 3:
-

pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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„3) zgodności z przepisami prawa, wydanymi zezwoleniami,
regulaminami gier i zakładów wzajemnych urządzania i prowadzenia
działalności, o której mowa w ust. 2 pkt 2, w szczególności otwarcia
i zamknięcia stołów gry w kasynach gry, obliczania rezultatów gier
na stołach i na automatach, a takŜe przychodów i stosowania
maksymalnej stawki i wartości maksymalnej wygranej w grach na
automatach o niskich wygranych i podłączenia do systemów
rejestrujących przychody i wypłacone wygrane, zasadności i
prawidłowości wystawianych imiennych zaświadczeń o uzyskanej
wygranej, zgłaszania działalności w zakresie gier zręcznościowych i
rozrywkowych oraz świadectw zawodowych;”,
-

po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) prawidłowości i terminowości wpłat podatku od gier, opłaty i
dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i
zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 273,
poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479 oraz z
2007 r. Nr 50, poz. 331), prawidłowości ewidencjonowania
napiwków w kasynach gry;”,

-

pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) dokumentacji prowadzonej w zakresie, o którym mowa w pkt 14a.”;

2) w art. 6b:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Czynności kontrolne, o których mowa w art. 6a ust. 3, wykonują
pracownicy lub funkcjonariusze celni zatrudnieni lub pełniący słuŜbę w
urzędach celnych, izbach celnych oraz w urzędzie obsługującym ministra
właściwego do spraw finansów publicznych, zwani dalej "pracownikami
szczególnego nadzoru podatkowego", na podstawie upowaŜnienia wydanego
odpowiednio przez właściwego naczelnika urzędu celnego, dyrektora izby
celnej lub Szefa SłuŜby Celnej.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Szczególny nadzór podatkowy w zakresie urządzania i prowadzenia
gier na automatach o niskich wygranych oraz gier na automatach moŜe być
wykonywany równieŜ przy pomocy systemu rejestrującego przychody i
wypłacone wygrane, o którym mowa w odrębnych przepisach.”;
3) w art. 6c w ust. 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) nakładania zabezpieczeń urzędowych na urządzenia, pomieszczenia i
naczynia słuŜące do działalności objętej szczególnym nadzorem
podatkowym w celu uniemoŜliwienia dostępu do ich wnętrz bez
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uszkodzenia zabezpieczenia urzędowego, a takŜe na dokumentację
prowadzoną w zakresie, o którym mowa w art. 6a ust. 3 pkt 1-4a, w celu
jej urzędowego uwierzytelnienia;”,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) Ŝądania zamknięcia dokumentacji prowadzonej w zakresie, o którym
mowa w art. 6a ust. 3 pkt 1-4a, w celu umoŜliwienia porównania
rzeczywistego stanu ze stanem ewidencyjnym;”,
c) w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu;
„8) przeprowadzenia w uzasadnionych przypadkach, w drodze
eksperymentu, doświadczenia lub odtworzenia moŜliwości urządzania i
prowadzenia gry na automacie, gry na automacie o niskich wygranych,
gry zręcznościowej oraz gry rozrywkowej, określonych w odrębnych
przepisach;
9) monitorowania urządzeń przetwarzających i przechowujących
informacje oraz dane dotyczące gier internetowych określonych w
przepisach odrębnych, a takŜe dane ich uczestników oraz monitorowania
treści internetowych.”;
4) w art. 6d:
a) w ust. 1:
- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Podmioty podlegające szczególnemu nadzorowi podatkowemu są
obowiązane zapewnić warunki i środki do sprawnego przeprowadzenia
kontroli, z zastrzeŜeniem ust. 5, w tym:”,
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zapewnić warunki do przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia
podmiotu;”,
- po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) w przypadku wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego jako
nadzór stały zapewnić samodzielne pomieszczenie z moŜliwością
przechowywania w nim dokumentów;”,
- pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:
„9) prowadzić dokumentację w zakresie, o którym mowa w art. 6a ust. 3
pkt 1-4a, związaną z prowadzeniem działalności objętej
szczególnym nadzorem podatkowym;
10) dokonać zamknięcia dokumentacji prowadzonej w zakresie, o
którym mowa w art. 6a ust. 3 pkt 1-4a, na Ŝądanie pracownika
szczególnego nadzoru podatkowego w celu umoŜliwienia
porównania rzeczywistego stanu ze stanem ewidencyjnym;”,
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- po pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w
brzmieniu:
„14) moŜliwość przeprowadzenia eksperymentu, o którym mowa w art. 6c
ust. 1 pkt 8.”,
b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Do podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier
zręcznościowych i rozrywkowych stosuje się ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1 pkt 9 i
10 w zakresie zgłaszania rozpoczęcia działalności, o której mowa w art. 6a
ust. 2 pkt 2.”;
5) w art. 6e dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w
brzmieniu:
„2. Do postępowania pokontrolnego w stosunku do podmiotów urządzających
gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach lub gry na automatach o
niskich wygranych stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r.
o grach i zakładach wzajemnych.”;
6) w art. 6f po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą podmiotów prowadzących działalność w
zakresie urządzania gier zręcznościowych i rozrywkowych.”;
7) w art. 6g w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zakres i sposób wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego, w
zakresie określonym w art. 6a ust. 2 pkt 2 i 3;”.
Art. 5.
W ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz.
930, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 30 § 5 otrzymuje brzmienie
„§ 5. W wypadkach określonych w art. 107 orzeka się przepadek dokumentu
lub urządzenia do gry losowej, gry na automacie, gry na automacie o niskich
wygranych lub zakładu wzajemnego oraz wygranych, które na podstawie tego
dokumentu przypadają grającemu, a takŜe środków uzyskanych ze sprzedaŜy
udziału w grze lub wpłaconych stawek. Przepis stosuje się odpowiednio takŜe w
wypadkach określonych w art. 107a, art. 107b, art. 108a, art. 109 i art. 110.”;
2) w art. 31 § 6 otrzymuje brzmienie
„§ 6. Sąd, orzekając przepadek wyrobów tytoniowych lub urządzeń, o
których mowa w art. 30 § 5, jednocześnie zarządza ich zniszczenie.”;
3) w art. 53 § 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35. UŜyte w art. 30 § 5 i w rozdziale 9 kodeksu określenia, a w
szczególności: „gra internetowa”, „gra bingo fantowe”, „gra telebingo”, „gra
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bingo pienięŜne”, „gra losowa”, „gra na automacie”, „gra na automacie o niskich
wygranych”, „gra zręcznościowa”, „gra rozrywkowa”, „loteria audioteksowa",
„loteria fantowa”, „loteria promocyjna”, „loteria pienięŜna”, „gra liczbowa
keno”, „gra cylindryczna”, „gra w karty”, „gra w kości”, „zakład wzajemny”,
„zezwolenie”, „certyfikat”, „dopłata” mają znaczenie nadane im w ustawie z
dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4,
poz. 27 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479 oraz
z 2007 r. Nr 50, poz. 331).”;
4) po art. 107a dodaje się art. 107b i 107c w brzmieniu:
„Art. 107b. Kto w miejscu urządzania lub prowadzania gry na automatach,
gry na automatach o niskich wygranych, gry zręcznościowej lub gry
rozrywkowej umieszcza urządzenie do gier niezarejestrowane przez ministra
właściwego do spraw finansów publicznych lub nieposiadające certyfikatu, albo
umieszcza podrobiony, przerobiony lub niewaŜny certyfikat na urzadzeniu do gry
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia
wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.
Art. 107c. § 1. Kto wbrew przepisom ustawy prowadzi reklamę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: wideoloterii, gier cylindrycznych, gier w
karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach, gier na
automatach o niskich wygranych,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 2. JeŜeli czyn określony w ust. 1 został popełniony w zakresie działalności
przedsiębiorcy, za sprawcę czynu zabronionego uznaje się osobę odpowiedzialną
za zlecenie lub prowadzenie reklamy.”;
5) po art. 108 dodaje się art. 108a w brzmieniu:
„108a. § 1. Kto wbrew przepisom ustawy urządza grę zręcznościową lub grę
rozrywkową
podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie umieszcza w sposób trwały certyfikatu
na urządzeniu do gry.
§ 3. Kto wykorzystuje urządzenie do gry zręcznościowej, w sposób
polegający na wypłacaniu wygranych pienięŜnych lub na zastosowaniu
elementów losowych w tym urządzeniu,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 4. Kto wykorzystuje urządzenie do gry rozrywkowej, w sposób polegający
na wypłacaniu wygranych pienięŜnych, wydawaniu wygranych rzeczowych lub
na zastosowaniu elementów losowych w tym urządzeniu,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.”;
6) po art. 110 dodaje się art. 110a – 110d w brzmieniu:
„Art. 110a. § 1. Kto nie pobiera dopłaty w grze liczbowej, loterii pienięŜnej,
loterii audiotekstowej, grze telebingo, grze liczbowej keno, grze cylindrycznej,
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grze w karty, grze w kości, grze na automatach, grze na automatach o niskich
wygranych lub zakładzie wzajemnym albo pobiera ją w kwocie niŜszej od
naleŜnej,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia
wolności do roku, albo obu tym karom łącznie.
§ 2. Kto pobranej dopłaty nie wpłaca w terminie na rzecz właściwego
organu,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia
wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.
§ 3. Kto, wbrew obowiązkowi, nie składa w terminie właściwemu organowi
informacji o dopłacie,
podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.
§ 4. JeŜeli informację określoną w § 3 złoŜono nieprawdziwą, sprawca
podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
Art. 110b. Kto nie stosuje się do Ŝądania zablokowania stron internetowych,
na których urządzane lub prowadzone są gry internetowe
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
Art. 110c. Kto wbrew obowiązkowi nie archiwizuje lub nie przekazuje
zarchiwizowanych danych dotyczących uczestników gier lub zakładów
wzajemnych, łączących się ze stronami internetowymi prowadzonymi przez
podmioty urządzające gry internetowe wbrew przepisom ustawy,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
Art. 110d. § 1. Kto wbrew przepisom ustawy umoŜliwia wstęp do ośrodków
gier lub punktów przyjmowania zakładów wzajemnych albo uczestnictwo w
wideoloteriach lub grach na automatach o niskich wygranych osobom, które nie
ukończyły 18 lat,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 2. Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego,
gastronomicznego lub usługowego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i
przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa określonego w
§ 1.
§ 3. W razie popełnienia przestępstwa określonego w § 1 albo 2 moŜna orzec
przepadek urządzeń do gry, moŜna takŜe orzec zakaz prowadzenia działalności
gospodarczej polegającej na moŜliwości urządzania lub prowadzenia gier lub
zakładów wzajemnych, na terenie którego popełniono przestępstwo, co do
którego posiada tytuł prawny.”;
7) w art. 133 w § 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1)

urząd celny - w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia
skarbowe określone w art. 63-75, 85-96 § 1, 106h i 107 – 111 oraz w
sprawach ujawnionych w zakresie swojego działania przez urzędy
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celne z art. 100, 106e, 106f i 106k, a takŜe w sprawach w zakresie
swojego działania z art. 54, 56, 57 § 1 oraz art. 76, 80, 83, 84 § 1,”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) inspektor kontroli skarbowej - w sprawach ujawnionych w zakresie
działania kontroli skarbowej oraz w sprawach o przestępstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe określone w art. 107-111
ujawnionych przez organy kontroli skarbowej.”.
Art. 6.
W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz.
1800, z późn. zm. 7)) w art. 159 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) nastąpi na wniosek właściwego organu wykonującego szczególny nadzór
podatkowy w związku z urządzaniem loterii audioteksowych;”.
Art. 7.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 3 i 39 ust. 6
ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w Ŝycie nowych
przepisów wykonawczych, jednak nie dłuŜej niŜ przez rok od dnia wejścia w Ŝycie
niniejszej ustawy.
Art. 8.
Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy,
prowadzonych na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się
przepisy dotychczasowe.
Art. 9.
Podmioty prowadzące działalność w zakresie objętym ustawą, o której mowa w art. 1,
na podstawie dotychczas udzielonych zezwoleń mają obowiązek dostosować
działalność do przepisów ustawy w terminie 6 miesięcy od daty jej wejścia w Ŝycie.
Art. 10.
Ustawa wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 2 ust. 2b ustawy, o której mowa w art. 1, który wchodzi w Ŝycie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia;
2) art. 24a ust. 1-14 ustawy, o której mowa w art. 1, który wchodzi w Ŝycie po
upływie roku od dnia ogłoszenia;
3) art. 1 pkt 15, który wchodzi w Ŝycie z dniem 1 kwietnia 2010 r.

30

_______________
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej,
ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, ustawę z dnia 24 lipca 1999 r. o SłuŜbie
Celnej, ustawę z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy oraz ustawę z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz.
727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr
143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz.
594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 124, poz. 1042, Nr
132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr
157, poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126,
poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i
Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz.
2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96,
poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719,
Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz.
1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r Nr 273,
poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr
218, poz. 1592.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz.
717, z 2001 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr
89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 213, poz. 1803, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, Nr 137, poz.
1302 i Nr 162, poz. 1569, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 68, poz. 623, Nr 93, poz. 894, Nr 97,
poz. 963 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 130, poz. 1090, Nr 143, poz. 1199, Nr 177, poz. 1468
i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 546, Nr 104, poz. 708, Nr 191, poz. 1413 i Nr 225,
poz. 1635.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170,
poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz.
137.

.

31

