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Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na Interpelację nr 12233 Pana Jacka Wilka, Posła na Sejm RP, w sprawie 
przepisów ustawy hazardowej, przesłaną do Ministerstwa Finansów w dniu 10 maja 2017 r., 
uprzejmie informuję, co następuje.

W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 88), wprowadzony został przepis stosownie do którego 
minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi Rejestr domen służących do 
oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą (art. 15f ust. 1 ustawy o grach hazardowych). 
A zatem od dnia 1 kwietnia 2017 r. stwierdzenie urządzania gier hazardowych bez koncesji, 
zezwolenia lub dokonania zgłoszenia wymaganego przepisami ustawy, kierowanych do 
usługobiorców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, sankcjonowane jest wpisem do 
przedmiotowego Rejestru.

W przypadku gdy dane przedsięwzięcie spełnia ustawowe przesłanki do uznania go za grę 
hazardową, to takie przedsięwzięcia podlega przepisom ww. ustawy. W odniesieniu do gier 
hazardowych urządzanych przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii 
promocyjnych, wskazać należy, że zgodnie z art. 5 ust. 1b prowadzenie takiej działalności objęte 
jest monopolem państwa.

Natomiast, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 i ust. 4 pkt 5 za uczestnictwo w grze hazardowej 
urządzanej bez koncesji, bez zezwolenia lub bez zgłoszenia grozi kara pieniężna w wysokości 
100% uzyskanej wygranej niepomniejszonej o kwoty wpłaconych stawek. 

Przyjęte w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. rozwiązania wyposażają organy w narzędzia walki 
z nielegalnymi grami hazardowymi urządzanymi w sieci Internet. Realizacji niniejszego celu 
służyć ma wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających prowadzenie Rejestru domen 
służących oferowaniu gier hazardowych niezgodnie z ustawą o grach hazardowych oraz 
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przepisów dotyczących blokowania stron internetowych nielegalnych operatorów, jak również 
zakazu świadczenia usług płatniczych w wypadku domen wpisanych do wspomnianego 
Rejestru. Przepisy dotyczące obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz 
dostawców usług płatniczych będą obowiązywały od 1 lipca 2017 r. 

Należy zauważyć, że znowelizowane przepisy ustawy o grach hazardowych przewidują 
określony tryb dokonywania wpisu do przedmiotowego Rejestru. Stosownie do 15f ust. 6 
cytowanej wyżej ustawy wpisu do Rejestru dokonuje się po dokonaniu jego zatwierdzenia przez 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub upoważnionego przez niego sekretarza 
stanu lub podsekretarza stanu. Podstawą dokonania zatwierdzenia wpisu mogą być zatem tylko 
stwierdzone od dnia 1 kwietnia 2017 r. wypadki zidentyfikowania urządzania gier hazardowych, 
poparte prawidłowo i wyczerpująco zgromadzonym materiałem oraz odpowiednio 
zabezpieczonymi dowodami. Jest to istotne z uwagi na fakt, iż ustawodawca przewidział 
instytucję sprzeciwu od dokonania wpisu do Rejestru, zaś rozstrzygnięcie w przedmiocie 
sprzeciwu podlega sądowej kontroli.

Wykonywanie kontroli w obszarze gier hazardowych w zakresie przestrzegania przez podmioty 
prowadzące taką działalność przepisów ustawy o grach hazardowych, zgodności tej działalności 
z udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem gry, należy do 
organów Krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto, w ramach ustawowych zadań organy 
KAS rozpoznają, wykrywają, zapobiegają i zwalczają przestępstwa skarbowe i wykroczenia 
skarbowe, w tym m.in. przeciwko organizacji gier hazardowych oraz ścigają ich sprawców 
w zakresie określonym w ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 2137 z późn. zm.).

Obecnie, organy KAS, w ramach swoich ustawowych zadań, monitorując sieć Internet, 
identyfikują przypadki związane z urządzaniem gier hazardowych niezgodnie z ustawą 
i zabezpieczają w tym zakresie materiały. Następnie dokonywana jest ich ocena pod kątem 
zasadności przedstawienia danej domeny do wpisu do Rejestru, zaś w przypadku zatwierdzenia 
wpisu, niezwłocznie jest on dokonywany.

W odniesieniu do portalu społecznościowego Facebook podjęte zostały stosowne czynności 
sprawdzające. Uzyskany i zabezpieczony w ich wyniku materiał, zostanie poddany analizie 
celem podjęcia ewentualnych dalszych działań zgodnie z obwiązującą ustawą o grach 
hazardowych. 

  Z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów

Wiesław Janczyk
Sekretarz Stanu

w Ministerstwie Finansów
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