
 

 

Druk nr 1125-A   

SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VIII kadencja 

 

 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 

KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH 

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 

o grach hazardowych oraz niektórych innych 

ustaw (druk nr 795) 

 

Sejm na 32 posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2016 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu 

Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1125 do Komisji Finansów 

Publicznych w celu rozpatrzenia wniosku i poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu wniosku i poprawek na posiedzeniu 

w dniu 15 grudnia 2016 r. 

 

wnosi: 

 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące wniosek i poprawki: 

 

odrzucić projekt w całości 

– KP Nowoczesna 

– KP PO 

– odrzucić 

Uwaga: przyjęcie wniosku powoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 1–7. 

 

 

1) w art. 1 w pkt 33 w art. 29 ust. 1 nadać brzmienie:  

„1. Zabrania się reklamy i promocji gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, 

gier na automatach oraz zakładów wzajemnych. Reklama zakładów 

wzajemnych, na których urządzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
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zostało udzielone zezwolenie wydane przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych, jest dozwolona na zasadach określonych w ust. 6.”; 

– KP Kukiz ’15 

– odrzucić 

 

 

2) w art. 1 w pkt 33 dodać nową zmianę w brzmieniu: 

„…) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Dozwolona jest reklama zakładów wzajemnych na urządzenie, których na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zostało udzielone zezwolenie ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych.”,”; 

– KP Kukiz ’15 

– odrzucić 

 

 

3) w art. 1 w pkt 35 w art. 29b ust. 2 nadać brzmienie:  

„2. Reklama gier, o których mowa w ust. 1, nie może być prowadzona: 

1) w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6:00 a 22:00; z wyłączeniem 

reklamy prowadzonej w trakcie transmisji z imprez sportowych, których podmiot 

prowadzący działalność w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych jest 

sponsorem, lub jest sponsorem drużyny lub zawodników biorących czynny udział 

w danej imprezie sportowej; 

2) w prasie młodzieżowej i dziecięcej; 

3) na okładkach dzienników i czasopism; 

4) w miejscach publicznych, z wyłączeniem imprez masowych i imprez sportowych, 

których podmiot prowadzący działalność w zakresie przyjmowania zakładów 

wzajemnych jest sponsorem, lub jest sponsorem drużyny lub zawodników 

biorących czynny udział w danej imprezie sportowej, lub jest sponsorem związku 

sportowego, który ma związek z organizowaną imprezą. Wyłączenie, o którym 

mowa powyżej, obejmuje tylko reklamy gier organizowanych przez sponsora lub 

reklamę sponsora.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 

4) w art. 1 po pkt 61 dodać nowy pkt w brzmieniu: 

„…) art. 83 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 83. Dyrektor izby administracji skarbowej, o której mowa w art. 82 pkt 2, 

przekazuje kwoty wpłaconych dopłat na rachunek Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej, Funduszu Promocji Kultury, Funduszu Rozwiązywania Problemów 

Hazardowych oraz Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 
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w wysokości określonej w art. 86 ust. 3, art. 87 ust. 3, art. 88 ust. 3 i art. 88a ust. 4, 

w terminie 14 dni od dnia ich wpłaty.”,”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

Uwaga: poprawkę nr 4 należy głosować łącznie z poprawkami nr 5–7. 

 

 

5) w art. 1 w pkt 62 nadać brzmienie: 

„62) w art. 86: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie 

„3. Przychodem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest 75% wpływów z 

dopłat, o których mowa w art. 80 ust. 1.”,’ 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i ministrem 

właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o 

których mowa w ust. 4, tryb składania wniosków oraz przekazywania 

środków, uwzględniając racjonalność i ciągłość finansowania zadań oraz 

kontroli sposobu wydatkowania środków funduszu.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 

6)  w art. 1 w pkt 64 dodać nową zmianę w brzmieniu: 

„…) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przychodem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych jest 1% 

wpływów z dopłat, o których mowa w art. 80 ust. 1.”,”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 

7) w art. 1 po pkt 64 dodać nowy pkt w brzmieniu:  

„…) po art. 88 dodaje się art. 88a w brzmieniu: 

„Art. 88a. 1. Tworzy się Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego, którego dysponentem jest Prezes Rady Ministrów. 

2. Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest 

państwowym funduszem celowym. 
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3. Celem Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest 

wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego 

rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących 

wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora 

pozarządowego. 

4. Przychodem Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

jest 4% wpływów z dopłat, o których mowa w art. 80 ust. 1. 

5. Wydatki Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego są 

przeznaczone wyłącznie na: 

1) działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych 

rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego 

sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk); 

2) wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, 

reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego; 

3) wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego; 

4) rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw 

ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów 

działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania 

organizacją. 

6. Koszty obsługi Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego pokrywane są ze środków tego Funduszu. 

7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w 

ust. 5, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, biorąc pod 

uwagę priorytety społeczne i konieczność zapewnienia ciągłości 

realizowanych zadań.”. 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 

 

Warszawa, dnia 15 grudnia 2016 r. 

 

 

 

Sprawozdawca 

 

 

(-) Maria Zuba  

Przewodniczący Komisji 

Finansów Publicznych  

 

 

(-) Jacek Sasin 
 


