
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 20 listopada 2009 r. Druk nr 710 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ 

oraz 

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2009 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 20 listopada 2009 r. nad ustawą  

o grach hazardowych,  
przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I. 

 
 

 
 
 
 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 
 Budżetu i Finansów Publicznych  Gospodarki Narodowej 
 (-) Kazimierz Kleina  (-) Jan Wyrowiński 
 

u
Data publikacji



  

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o grach hazardowych 

 

 

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

 

Wniosek 
KGN, 
KBFP 
poparty przez 
połączone komisje 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy: 

 

 

1)  art. 1 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 1. Ustawa określa warunki urządzania i zasady prowadzenia 

działalności w zakresie gier losowych, zakładów 

wzajemnych i gier na automatach oraz ich opodatkowanie 

podatkiem od gier."; 

 

Poprawka 
senatorów: 
T. Gruszki, 
W. Ortyla 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 

2)  w art. 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

"6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w razie 

wątpliwości, na wniosek zainteresowanego podmiotu, rozstrzyga 

w drodze decyzji, czy gra lub zakład posiadające cechy 

wymienione w ust. 1–5 są grą losową, zakładem wzajemnym 

albo grą na automacie w rozumieniu ustawy."; 

 

Poprawka 
sen. P.Ł.J. 
Andrzejewskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 

3)  w art. 4 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a wyrazy "70 sztuk" zastępuje się 

wyrazami "30 sztuk"; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawka 
senatorów: 
D. Arciszewskiej-
Mielewczyk, 
T. Gruszki, 
P. Kalety, 
S. Koguta, 
B. Korfantego, 
W. Ortyla, 
S. Zająca, 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
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4)  w art. 5 w ust. 1 wyrazy "liczbowych, loterii pieniężnych i gry 

telebingo" zastępuje się wyrazami "losowych z wyjątkiem loterii 

fantowej i loterii promocyjnej, zakładów wzajemnych i gier na 

automatach"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
D. Arciszewskiej-
Mielewczyk, 
T. Gruszki, 
P. Kalety, 
S. Koguta, 
B. Korfantego, 
W. Ortyla, 
S. Zająca, 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
 
 

5)  w art. 20 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

"7a. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 7 odbywa się 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 

późn. zm.)."; 

 

Poprawka 
senatorów: 
T. Gruszki, 
W. Ortyla 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
 

6)  w art. 20 w ust. 9 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

"3) wysokość opłaty za nabycie zaświadczenia o uzyskanej wygranej 

biorąc pod uwagę, że opłata nie może być wyższa od kosztów 

sporządzenia zaświadczenia oraz jego dystrybucji."; 

 

Poprawka 
senatorów: 
T. Gruszki, 
W. Ortyla 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
 

7)  w art. 22 w ust. 4 wyrazy "usunąć z ośrodka gier albo punktu 

przyjmowania zakładów wzajemnych" zastępuje się wyrazami 

"wezwać do opuszczenia ośrodka gier albo punktu przyjmowania 

zakładów wzajemnych"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
T. Gruszki, 
W. Ortyla 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
 

8)  w art. 27: 

a) w ust. 1 i 2 wyrazy "18 lat" zastępuje się wyrazami "21 lat", 

b) w ust. 3 wyrazy "18 roku życia" zastępuje się wyrazami "21 roku 

życia"; 

 

 

 

 

Poprawka sen. 
T. Skorupy 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
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9)  w art. 29 w ust. 7 wyrazy "rozdawanie rekwizytów z nimi 

związanych, wręczanie żetonów lub dowodów uczestnictwa w tych 

grach albo ich sprzedaż w miejscach publicznych" zastępuje się 

wyrazami "rozdawanie albo sprzedaż w miejscach publicznych 

rekwizytów, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub 

opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z 

oznaczeniem gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, 

zakładów wzajemnych, gier na automatach, kasyna gry lub punktu 

przyjmowania zakładów wzajemnych albo z firmą, nazwą lub 

oznaczeniem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gier 

cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych 

lub gier na automatach, wręczanie żetonów lub dowodów 

uczestnictwa w tych grach"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
T. Gruszki, 
W. Ortyla 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
 

 Uwaga:  

Poprawki nr 10, 11, 12, 13, 14 i 15 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 16. 

 

10)  tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie: "Zezwolenia i opłaty"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
D. Arciszewskiej-
Mielewczyk, 
T. Gruszki, 
P. Kalety, 
S. Koguta, 
B. Korfantego, 
W. Ortyla, 
S. Zająca, 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
 

11)  art. 32 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 32. Zezwolenia na urządzanie loterii fantowej lub loterii 

promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości 

miejscowej jednego dyrektora izby celnej udziela 

dyrektor izby celnej, na którego obszarze właściwości 

miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry."; 

 

Poprawka 
senatorów: 
D. Arciszewskiej-
Mielewczyk, 
T. Gruszki, 
P. Kalety, 
S. Koguta, 
B. Korfantego, 
W. Ortyla, 
S. Zająca, 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
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12)  skreśla się art. 33; 

 

 

 

 

 

 

Poprawka 
senatorów: 
D. Arciszewskiej-
Mielewczyk, 
T. Gruszki, 
P. Kalety, 
S. Koguta, 
B. Korfantego, 
W. Ortyla, 
S. Zająca, 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
 

13)  w art. 34 w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "koncesję lub"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
D. Arciszewskiej-
Mielewczyk, 
T. Gruszki, 
P. Kalety, 
S. Koguta, 
B. Korfantego, 
W. Ortyla, 
S. Zająca, 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
 

14)  dodaje się art. art. 34a i art. 34b w brzmieniu: 

"Art 34a. Opłata za udzielenie zezwolenia na urządzanie: 

1) loterii fantowej wynosi 100 % kwoty bazowej, a 

gdy zezwolenie dotyczy gier urządzanych na 

obszarze jednego województwa – 50 % kwoty 

bazowej; 

2) loterii promocyjnej wynosi 10 % wartości puli 

nagród, jednak nie mniej niż 50 % kwoty bazowej. 

Art 34b. Kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest 

równa kwocie przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 

nagród z zysku, w drugim kwartale roku 

poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego."; 

Poprawka 
senatorów: 
D. Arciszewskiej-
Mielewczyk, 
T. Gruszki, 
P. Kalety, 
S. Koguta, 
B. Korfantego, 
W. Ortyla, 
S. Zająca, 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
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15)  skreśla się art. 35 – 67; 

 

Poprawka 
senatorów: 
D. Arciszewskiej-
Mielewczyk, 
T. Gruszki, 
P. Kalety, 
S. Koguta, 
B. Korfantego, 
W. Ortyla, 
S. Zająca, 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
 

16)  w art. 59 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

"6) stwierdzenia uczestnictwa w grach hazardowych osób poniżej 18 

roku życia."; 

 

Poprawka 
senatorów: 
T. Gruszki, 
W. Ortyla 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
 

17)  skreśla się rozdział 6; 

 

Poprawka 
senatorów: 
D. Arciszewskiej-
Mielewczyk, 
T. Gruszki, 
P. Kalety, 
S. Koguta, 
B. Korfantego, 
W. Ortyla, 
S. Zająca, 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
 

18)  w art. 73 w pkt 7 wyrazy "kwota stanowiąca różnicę między sumą 

wpłat gotówkowych z tytułu wymiany żetonów w kasie i na stole gry 

a sumą wypłaconych z kasy kwot za zwrócone żetony" zastępuje się 

wyrazami "suma wpłat gotówkowych z tytułu wymiany żetonów w 

kasie i na stole do gry”; 

 

Poprawka 
senatorów: 
D. Arciszewskiej-
Mielewczyk, 
T. Gruszki, 
P. Kalety, 
S. Koguta, 
B. Korfantego, 
W. Ortyla, 
S. Zająca, 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
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19)  w art. 73 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

"9) w grze na automacie – kwota uzyskana z wymiany żetonów do 

gry lub wpłacona do kasy i zakredytowana w pamięci automatu 

lub wpłacona do automatu."; 

 

Poprawka 
senatorów: 
D. Arciszewskiej-
Mielewczyk, 
T. Gruszki, 
P. Kalety, 
S. Koguta, 
B. Korfantego, 
W. Ortyla, 
S. Zająca, 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
 

20)  w art. 74 w pkt 5 wyrazy "50%" zastępuje się wyrazami "20%"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
D. Arciszewskiej-
Mielewczyk, 
T. Gruszki, 
P. Kalety, 
S. Koguta, 
B. Korfantego, 
W. Ortyla, 
S. Zająca, 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
 

21)  po art. 92 dodaje się art. 92a w brzmieniu: 

"Art. 92a. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń 

(t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 z późn. zm.) 

art. 128 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 128. § 1. Kto w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej, wbrew przepisom ustawy 

lub warunkom koncesji lub zezwolenia 

urządza grę hazardową albo użycza do 

niej środków lub pomieszczenia, 

podlega karze aresztu, 

ograniczenia wolności albo 

grzywny. 

§ 2. Pieniądze i inne przedmioty służące do 

gry podlegają przepadkowi, choćby nie 

stanowiły własności sprawcy.";"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
T. Gruszki, 
W. Ortyla 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
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22)  w art. 96 w pkt 4, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Zakaz określony w ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli: 

1) ustawa nakłada obowiązek lub umożliwia udzielenie 

takich informacji określonemu organowi, 

2) obowiązek taki wynika z umów lub porozumień 

międzynarodowych,  

3) zatajenie takiej informacji prowadziłoby do zagrożenia 

życia lub zdrowia innych osób, 

4) z wnioskiem o udzielenie informacji występuje organ 

prowadzący postępowanie zmierzające do odzyskania lub 

zabezpieczenia należności przysługującej instytucji 

państwowej, a zwłoka w udzieleniu informacji mogłaby 

zniweczyć dotychczasowe efekty tego postępowania."; 

 

Poprawka 
sen. P.Ł.J. 
Andrzejewskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
 

23)  w art. 116 w pkt 7, w art. 75b w ust. 1 po wyrazach "mają prawo do" 

dodaje się wyraz "niejawnego"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
D. Arciszewskiej-
Mielewczyk, 
T. Gruszki, 
P. Kalety, 
S. Koguta, 
B. Korfantego, 
W. Ortyla, 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
 

24)  w art. 117 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. Zezwolenia na gry na automatach i gry na automatach o niskich 

wygranych wygasają z dniem 31 grudnia 2010 r."; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawka 
senatorów: 
T. Gruszki, 
W. Skurkiewicza, 
S. Zająca 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
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25)  w art. 139 w ust. 1 wyrazy "2 000 zł" zastępuje się wyrazami 

"2 500 zł". 

 

Poprawka 
senatorów: 
D. Arciszewskiej-
Mielewczyk, 
T. Gruszki, 
P. Kalety, 
S. Koguta, 
B. Korfantego, 
W. Ortyla, 
S. Zająca, 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
 

 
 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


