
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 maja 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych

oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia

2011 r. ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw,

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

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.";";

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

"13a) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:

"Koncesje, zezwolenia i zgłoszenia.";";

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 urządzane i prowadzone takie gry.",
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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;

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;
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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;

6) w art. 1 skreśla się pkt 20;

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, 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;

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;

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;";
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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.";

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".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia

2011 r. ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw,

postanowił wprowadzić do niej 12 poprawek.

Poprawki zmierzają do tego, aby urządzanie loterii fantowych lub gier bingo

fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza określonej w ustawie kwoty

bazowej, było uzależnione tylko od dokonania ich zgłoszenia. W dotychczasowym stanie

prawnym organizator takiej gry jest obowiązany uzyskać na nią zezwolenie.

Już w uzasadnieniu do projektu ustawy przyjęto pogląd, że loterie fantowe lub gry

bingo fantowe o niskiej wartości wygranych, organizowane przez podmioty nie nastawione na

zysk np. szkoły, parafie czy domy dziecka, nie powinny podlegać restrykcjom analogicznym

do obowiązujących organizatorów pozostałych gier hazardowych.

Senat przychylił się do takiego stanowiska, uznając jednocześnie wprowadzone w

noweli rozwiązania za niewystarczające. Loterie fantowe o niskiej wartości wygranych są

instrumentem powszechnie stosowanym w praktyce przez instytucje dobroczynne oraz

placówki oświatowe. Urządzający taką grę działa z reguły w interesie publicznym,

przeznaczając uzyskane środki na cele społeczne.

Wychodząc z takiego właśnie założenia Senatorowie postanowili zwolnić

organizatorów wspomnianej kategorii gier od obowiązku uzyskania zezwolenia, zastępując je

zgłoszeniem dokonywanym naczelnikowi urzędu celnego.

Rozwiązanie takie z jednej strony zdecydowanie uprości tryb postępowania w

sprawach o urządzanie loterii, w których wartość puli wygranych nie przekracza wysokości

kwoty bazowej, a z drugiej odciąży organy celne od zbędnej biurokracji. Dzięki instytucji

zgłoszenia będą one informowane o zamiarze organizacji gry, co pozwoli na właściwą reakcję

w sytuacji, gdyby okazało się, że przedsięwzięcie narusza prawo.


