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UWAGI 

do rządowego projektu ustawy 

o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw 

Przedmiotem niniejszej opinii jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o grach 

hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Rozszerza on zakres normowania ustawy z 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 471 ), obejmując jej zakresem 

również gry hazardowe urządzane w sieci Internet (art. 1 zmienianej ustawy i szereg innych 

przepisów zmieniających). 

Treść uwag do projektu ustawy uporządkowano, dzieląc je na dwie części: część 

zawierającą uwagi ogólne, w szczególności uwagi o charakterze legislacyjno-technicznym (l.), 

oraz uwagi do zmian w przepisach prawa karnego-skarbowego (11.). 

l. Uwagi ogólne 

1. Tekst projektu zawiera w przeważającej mierze przepisy o charakterze 

porządkowym technicznym, jak również normy dotyczące wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawach gier hazardowych (o różnych nazwach - por. M. Dyl, w: R. 

Hauser/M. Wierzbawski [red.], Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 2, 

Warszawa 2015, Art. 1 04 N b 11 ). 

2. Spośród nich projektowany art. 15d ust. 1 stanowi przykład lex imperjecta, 

niezagrożonej sankcją. Nie wiadomo zatem jak egzekwować powinność instalowania i 

przechowywania urządzeń wymienionych w tym przepisie na terytorium państwa 

członkowskiego UE lub EFTA 
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3. W kontekście techniki prawodawczej należy zwrócić uwagę na takie zagadnienia jak: 

systematykę aktu prawnego, precyzję wyrażeń normatywnych oraz kwestię vacatio legis. 

3.1. Wątpliwości budzi zamieszczenie przepisów podatkowych {podatek od gier) w 

tekście ustawy, bowiem w myśl art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 19.08.1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) materia podatkowa powinna być uregulowana w 

osobnej ustawie podatkowej (por. M. Bik i inn., Gry hazardowe. Komentarz do ustawy o grach 

hazardowych, Warszawa 2013, Art. 71 str. 195.). Przyjęte rozwiązanie nie jest sprzeczne z 

prawem, ale prowadzi do dezintegracji materii normatywnej. 

3.2. Ze względów natury legislacyjno-technicznej przepisy art. 4-5 projektu ustawy 

powinny zostać unormowane w jednostce redakcyjnej bezpośrednio następującej po 

przepisach nowelizujących ustawę o grach hazardowych, nie zaś po przepisach 

nowelizujących Kodeks karny skarbowy i ustawę o Służbie Celnej. Przepisy intertemporalne 

powinny natomiast zostać wyodrębnione w osobnej jednostce redakcyjnej. · 

3.3. Zwrot "wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie" (art. 1 pkt 2 lit. a) jest 

nieprecyzyjny; można by go zastąpić zwrotem "zdanie wprowadzające do słownika/wykazu 

definicji ustawowych". 

3.4. Art. 3 projektowanej ustawy mógłby zostać sformułowany bardziej precyzyjnie 

przez zastąpienie wymienianych rodzajów działalności wymagających koncesji, zezwolenia lub 

dokonania zgłoszenia pojęciem "gry hazardowe". 

3.4. Wątpliwości budzą zwroty nieostre. Wysoce nieprecyzyjne jest wyrażenie "zasady i 

prawidłowość oprogramowania", mające stanowić przedmiot opiniowania. Z projektu ustawy 

nie wynika jaki jest wzorzec "prawidłowości", gdzie znajduje się katalog zasad 

oprogramowania oraz nie wiadomo przez kogo owe "zasady i prawidłowość 

oprogramowania" będą opiniowane (projektowany art. 2 ust. 7 ustawy). Doniosłość tego 

przepisu wyraża się w tym, że kierując się ww. opinią minister właściwy do spraw finansów 

publicznych rozstrzyga w formie decyzji, czy dana gra czy zakład stanowi grę losową w 

rozumieniu projektu ustawy (projektowany art. 2 ust. 6). Ponieważ przepis normuje 

materialną podstawę wydania decyzji, należy go doprecyzować. 

Art. 15 ust. 1 f oraz art. 15i ust. 2 i 3 projektowanej ustawy zawiera nigdzie 

niezdefiniowany termin "odpowiedzialna gra", której regulamin podlega zatwierdzeniu przez 
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ministra właściwego w drodze wydania decyzji administracyjnej. Podobnie jak w 

projektowanym art. 2 ust. 7 ustawy, zwrot niedcokreślony stanowi materialną podstawę 

wydania decyzji, co z uwagi na zasady praworządności, przyzwoitej legislacji i ochrony 

zaufania obywateli do władzy publicznej (por. art. 2 Konstytucji RP; art. 7-8 k.p.a.) nie powinno 

mieć miejsca. 

Katalog zamyka art. 15ba ust. 5 projektowanej ustawy zawierający upoważnienie do 

wydania aktu wykonawczego, który regulowałby prowadzenie "odpowiedniej kontroli", co do 

której nie wiadomo czy ustawodawca miał na myśli po prostu "kontrolę" czy też jej specjalną 

postać. 

W doktrynie i orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, że przepisy prawa powinny być 

formułowane w sposób na tyle jasny, aby adresat mógł bez trudności określić prawne 

konsekwencje swego postępowania (por. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, wyd. 9, 

Warszawa 2005, str. 64; M.M. Lewandowska, E-hazard. Studium z komparatystyki prawniczej, 

Warszawa 2013, str. 131; również wyr. TK z 10.01.2000, sygn. K 7/99). Niepewność co do 

treści nakładanych przez prawo obowiązków, spowodowana niestaranną legislacją została 

uznana w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego za sytuację niedopuszczalną (por. wyr. TK 

z 14.09.2001 r., sygn. SK 11 /00; wyr. TK z 30.10.2001 r., sygn. K 33/00; wyr. TK z 30.04.2004 r., 

K 32/03). Prawną podstawę nakazu postępowania władzy publicznej (a więc również 

ustawodawcy) "z zachowaniem pewnych minimalnych reguł uczciwości" wobec obywatela 

stanowi art. 2 Konstytucji RP. 

3.5. Projektowany okres vacatio legis należy ocenić jako zbyt krótki w sytuacji, gdy 

termin wstrzymania procedury legislacyjnej projektu uplywa w dniu 31 października 2016 r. 

Należy rozważyć, czy przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy, dla lepszej koordynacji z 

wejściem w życie projektowanych aktów wykonawczych, nie byłoby rozwiązaniem lepszym ze 

względu na zasadę pewności prawa i postulat ochrony zaufania obywateli do instytucji 

państwowych (por. art. 11 projektu). 

11. Uwagi dotyczące prawa karnego skarbowego 

4.1. Projekt wprowadza do k.k.s. głównie zmiany dostosowawcze. Wart. 107 k.k.s., art. 

1 07a k.k.s., art. 109 k.k.s. oraz art. 11 Ob k.k.s. zastąpiono zwrot "gra losowa, zakład wzajemny, 

Sąd Najwyższy, Plac Krasińskich 2/4/6,00-951 Warszawa, www.sn.pl 



4 

gra na automacie" zwrotem "gry hazardowe", przy czym z treści art. 1 ust. 2 projektowanej 

ustawy wynika, że grami hazardowymi są gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty i gry na 

automatach. jednocześnie obecnie obowiązująca ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 471) wymienia grę w karty o wygrane pieniężne lub 

rzeczowe wśród gier losowych. Wobec tego wskazane zmiany nie poszerzają zakresu 

penalizacji. 

4.2. W projekcie przewidziano odpowiedzialność karną za samo posiadanie automatu 

do gier "wbrew warunkom koncesji lub wbrew warunkom wymaganego sprawdzenia lub bez 

nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć". Zgodnie z projektowanym art. 1 07d k.k.s., 

takie posiadanie automatu do gier ma podlegać karze grzywny do 720 stawek dziennych albo 

karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. Niestety w uzasadnieniu 

projektu nie wskazano argumentów za wprowadzeniem art. 1 07d do kodeksu karnego 

skarbowego. Stwierdza się jedynie ogólnie, że większość zmian proponowanych w ustawie 

kodeks karny skarbowy "ma charakter redakcyjny i wynika z wyodrębnienia gier w karty jako 

osobnej kategorii gier hazardowych" (s. 17 uzasadnienia). Tymczasem z treści art. 34 ust. 2 

Regulaminu Sejmu RP (uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. 

Regulamin Sejmu (t.j. M.P. z 2012 r., poz. 32, ze zm.) jednoznacznie wynika, że uzasadnienie 

projektu ustawy powinno m.in. wyjaśniać potrzebę i cel wydania ustawy, przedstawiać 

rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana, jak również wykazywać różnicę 

pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Wymogi te nie zostały w 

pełni zrealizowane przez opiniowany projekt. 

4.3. Analiza projektowanych zmian ustawy o grach hazardowych prowadzi do 

wniosku, że penalizacja nielegalnego posiadania automatu do gier służy przede wszystkim 

zabezpieczeniu monopolu państwa w dziedzinie prowadzenia gier na automatach 

(projektowany art. 5 ustawy o grach hazardowych) oraz efektywności zakazu posiadania 

automatów do gier, wyrażonego w projektowanym art. 15j ustawy o grach hazardowych. Nie 

negując możliwości osiągnięcia ww. celów za pomocą instrumentu prawa karnego 

skarbowego, trzeba wyrazić wątpliwość co do surowość sankcji karnej przewidzianej w 

projektowanym art. 1 07d k.k.s. Za samo nielegalne posiadanie automatu do gry przewiduje 

się w projekcie sankcję karną o takiej samej surowości jak za urządzanie lub prowadzenie gier 

hazardowych wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 107 
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k.k. s.). jednocześnie w dodanym art. 1 07d k.k.s. przewidziano wyższe zagrożenie karą niż w 

art. 1 07a § 1 k.k.s., który penalizuje urządzanie lub prowadzenie gry hazardowej bez 

wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych 

zamknięć. Planowane w art. 1 07d k.k.s. zagrożenie karą pozostaje w niezgodności 

aksjologicznej z zagrożeniami przewidzianymi za pozostałe typy przestępstw skarbowych 

przeciwko organizacji gier hazardowych. Ponieważ uzasadnienie projektu w ogóle nie odnosi 

się do proponowanego art. 1 07d k.k.s., trudno ustalić, jakie względy przemawiały za tak 

surowym zagrożeniem karnym za samo nielegalne posiadanie automatu do gier. 

4.4. Ze względu na spójność systemu prawa wydaje się zasadne umożliwienie 

orzeczenia przepadku nielegalnie posiadanego automatu do gry w razie skazania za 

przestępstwo przewidziane w projektowanym art. 1 07d k.k.s. Wobec tego należy rozważyć 

uzupełnienie katalogu typów czynów zabronionych wymienionych wart. 30 § 5 zdanie 2 k.k.s. 

o projektowany art. 1 07d k.k.s. 
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