
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 11 maja 2011 r. Druk nr 1183 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ 

oraz 

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 11 maja 2011 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty 
w dniu 11 maja 2011 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw,  
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 i 12. 
 

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

u
Data publikacji



 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych 

oraz niektórych innych ustaw 

 

 

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

 

Wniosek 
KBFP, 
KGN 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy: 

 

 

 Uwaga:  

Poprawki nr 1-12 należy głosować łącznie. 

 

1)  w art. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

"1a) w art. 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. Loterie fantowe lub gry bingo fantowe, w których wartość 

puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, o której 

mowa w art. 70, mogą być urządzane przez podmioty 

wymienione w ust. 1, po dokonaniu ich zgłoszenia. 

Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem 

rozpoczęcia tej gry.";"; 

 

Poprawka 
sen. K. Kleiny 
poparta przez 
połączone komisje 

2)  w art. 1 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu: 

"13a) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie: 

"Koncesje, zezwolenia i zgłoszenia.";"; 

 

Poprawka 
sen. K. Kleiny 
poparta przez 
połączone komisje 

3)  w art. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

"14) w art. 32: 

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

"3a. Zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, w 

których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty 

bazowej, o której mowa w art. 70, urządzanych na 

obszarze właściwości miejscowej jednego naczelnika 

urzędu celnego, dokonuje się naczelnikowi urzędu 

celnego, na którego obszarze właściwości miejscowej są 

Poprawka 
sen. K. Kleiny 
poparta przez 
połączone komisje 
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urządzane i prowadzone takie gry.", 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

"4a. Zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, w 

których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty 

bazowej, o której mowa w art. 70, urządzanych na 

obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego 

naczelnika urzędu celnego, dokonuje się naczelnikowi 

urzędu celnego właściwemu według miejsca 

zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy.", 

c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

"8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 

określi, w drodze rozporządzenia, obszary właściwości 

miejscowej naczelników urzędów celnych do 

przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo 

fantowe, w których wartość puli wygranych nie 

przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, 

uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania 

zadań."; 

 

4)  w art. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

"16) w art. 38: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Zgłoszenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe, w 

których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty 

bazowej, o której mowa w art. 70, zawiera dane, o których 

mowa w ust. 1, z tym że zamiast dokumentów, o których 

mowa w ust. 1 pkt 3, 8, 9 oraz 10–13, zawiera 

odpowiednio: 

1) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, 

miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer 

dokumentu tożsamości) osób zarządzających 

podmiotem oraz reprezentujących podmiot zgłaszający; 

2) zobowiązanie wypłacalności nagród; 

Poprawka 
sen. K. Kleiny 
poparta przez 
połączone komisje 
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3) regulamin gry; 

4) oświadczenie o legalności źródeł pochodzenia kapitału 

zakładowego, środków finansowych lub innego 

majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej 

lub gry bingo fantowe; 

5) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków 

stanowiących dochód budżetu państwa, należności 

celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz 

ubezpieczenie zdrowotne; 

6) wzór losu, innego dowodu udziału w grze lub kartonu; 

7) oświadczenie osób fizycznych zarządzających 

podmiotem oraz reprezentujących podmiot zgłaszający, 

że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe.", 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

"3. Do zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo 

fantowe, w których wartość puli wygranych nie 

przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, 

dołącza się oświadczenie osoby nadzorującej oraz 

osoby bezpośrednio prowadzącej tę grę 

o znajomości przepisów ustawy w zakresie 

odpowiednio loterii fantowych lub gry bingo 

fantowe."; 

 

5)  w art. 1 skreśla się pkt 17; 

 

Poprawka 
sen. K. Kleiny 
poparta przez 
połączone komisje 
 

6)  w art. 1 skreśla się pkt 20; 

 

Poprawka 
sen. K. Kleiny 
poparta przez 
połączone komisje 
 

7)  w art. 1 pkt 22 otrzymuje brzmienie: 

"22) w art. 60 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

"5. Podmiot urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe, 

Poprawka 
sen. K. Kleiny 
poparta przez 
połączone komisje 
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w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty 

bazowej, o której mowa w art. 70, informuje organ, któremu 

dokonał zgłoszenia, o każdej zmianie regulaminu gry nie 

później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.";"; 

 

8)  w art. 1 skreśla się pkt 24; 

 

Poprawka 
sen. K. Kleiny 
poparta przez 
połączone komisje 
 

9)  w art. 1 w pkt 25: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"w art. 69 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:", 

b) skreśla się pkt 4; 

 

Poprawka 
sen. K. Kleiny 
poparta przez 
połączone komisje 

10)  w art. 1 w pkt 28, pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) urządzający gry hazardowe bez koncesji lub zezwolenia, bez 

dokonania zgłoszenia, lub bez wymaganej rejestracji automatu 

lub urządzenia do gry;"; 

 

Poprawka 
sen. K. Kleiny 
poparta przez 
połączone komisje 

11)  po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu: 

"Art. 14a. Do dnia wejścia w życie art. 1 pkt 14 niniejszej ustawy, 

organem właściwym w sprawie zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 7 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, jest 

dyrektor izby celnej określony zgodnie z art. 32 ust. 3 i 4 

ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

dotychczasowym."; 

 

Poprawka 
sen. K. Kleiny 
poparta przez 
połączone komisje 

12)  w art. 17 wyrazy "z wyjątkiem art. 1 pkt 14 i pkt 22, które wchodzą 

w życie" zastępuje się wyrazami "z wyjątkiem art. 1 pkt 14, który 

wchodzi w życie". 

 

Poprawka 
sen. K. Kleiny 
poparta przez 
połączone komisje 

 
 
 

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

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 

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


