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Do druku nr 795 

Pan 
Marek Kuchemski 
Marszałek Sejmu RP 
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W związku z wniesieniem w dniu 2 sierpnia 2016 r. projektu ustawy o zmianie ustawy 

o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw do Sejmu RP, niniejszym przekazuję 

zgodnie z właściwością, na podstawie art. 65 § l kodeksu postępowania administracyjnego, 

pismo nadesłane przez Izbę Gospodarczą Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych, 

zawierające uwagi do przedmiotowego projektu. 

Do wiadomości: 

Izba Gospodarcza 
Producentów i Operatorów 
Urządzeń Rozrywkowych 
ul. Wilcza 54A/7 
00-399 Warszawa 
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IZBA GOSPODARCZA 
PłłODUCłlłTÓW J OPrJW'OJIÓW 
UR141JZF.Ń Ra/JłYWKOWYCH 

Warszawa, dnia 21 października 2016 roku 

MlNISTERST\vo FINANSÓW~ 
BIURO PODAWCZE 

Dep
1 \A zał ........................ . \L...l ............... . 

Szanowny Pan 

Mateusz Morawiecki 

Minister Finansów 

Ul. Świętokrzyska 12 

Nasz znak: 50/2016 

Szanowny Panie Ministrze, 

W załączeniu przesyłam do Pańskiej wiadomości opmtę prawną 

sporządzoną przez dr Zbigniewa Okonia z Kancelarii Prawnej Szostek_Bar 
i Partnerzy dotyczącą uchybienia konieczności poinformowania Światowej 
Organizacji Handlu (WTO) o zamiarze wprowadzenia zmian w ustawie o 
grach hazardowych (druk sejmowy 795) zgłoszonej do notyfikacji Komisji 
Europejskiej w dniu 29 lipca 2016 (numer zgłoszenia 2016/398/PL 
(Polska) ), zwanej dalej "Projekt UGH 11

• W dokumentach złożonych Komisji 
Europejskiej znajduje się błędna informacja, że projekt ustawy nie zawiera 
przepisów technicznych ustanawiających bariery w handlu w rozumieniu 
Światowej Organizacji Handlu (tzw. Aspekt TBT). 

Zaniechanie notyfikowania w WTO Projektu UGH stanowi naruszenie 
wynikających z umowy międzynarodowej zobowiązań Rzeczypospolitej 
Polskiej (Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu 
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"' <WTO>, sporządzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. 
<Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 grudnia 1995 r. w 
sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego 
Światową Organizację Handlu (WTO), Dz. U. z 1996 r. poz.9, Nr 54>, 
dalej powoływanego jako "Porozumienie TBT''). 

Przepisy Projektu UGH mają charakter "przepisów technicznych" w 
znaczeniu przyjętym w Porozumieniu TBT, a tryb procedowania nad 
nimi (brak notyfikacji) oraz ich wejście w życie ·(treść merytoryczna 
przepisów, zbyt krótki okres vacatio legis) potencjalnie może wywrzeć 
istotny wpływ na handel pomiędzy państwami zrzeszonymi w WTO 
(dyskryminacja zagranicznych producentów i dystrybutorów automatów 
do gier). 

Niedokonanie notyfikacji Projektu UGH w trybie Porozumienia TBT, a 
zwłaszcza uznanie go za regulację tworzącą przeszkody w handlu 
międzynarodowym, otwiera możliwość wszczęcia przez podmiot 
należący do WTO (państwo, Unia Europejska, która jako organizacja 
międzynarodowa należy do WTO) z Rzeczpospolitą Polską postępowania 
prowadzonego przed organami WTO. 

Projekt UGH nie realizuje w sposób spójny i konsekwentny swoich 
deklarowanych celów. W konsekwencji utrudniona jest jego obrona przez 
Rzeczpospolitą Polską jako dopuszczalnego ograniczenia w handlu 
międzynarodowym, w szczególności z powołaniem się na realizację 
uzasadnionego interesu publicznego, jakim jest dbałość o zdrowie i 
moralność publiczną. 

Brak notyfikacji Projektu UGH nie został uzasadniony postępowaniem w 
trybie pilnym. Zarówno otoczenie prawne jak i sytuacja rynkowa nie 
uzasadniają takiego trybu procedowania Projektu UGH. 

Jednocześnie zwracam uwagę, że w praktyce Porozumienia TBT kraje 
europejskie dokonywały notyfikacji projektów przepisów technicznych 
dotyczących automatów do gier hazardowych, a Polska, jako kraj 
założyciel WTO jest zobligowana do przestrzegania procedur dotyczących 
barier w handlu. 

Z poważ niem 

~· 

Stani{ aw M1szewski 
Prezes Zarządu 
Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych 

IZBA GOSPODARCZA 
PRODUCENTÓW l OPERATORÓW URZĄDZEŃ ROZRYWKOWYCH 

Ul: WilCZA 54 A lOK. 7, 00-679 WARS7AWA 
TEl: +48 22 622 79 99 BIURO@IZBAGOSPODARC7A.Pl WWW.IZBAGOSPODARCZA.Pl 



. Szoste.k_Bar i Partnerzy 
Kancelana Prawna 

. . 

Kraków, dnia 10 października 2016 r. 

OPINIA PRAWNA 

sporządzona na zlecenie 

S.C. Golden Gate International SRL 

Bucuresti-Pioiesti, nr 15,Et.4, Sector 1 Bucuresti, 013693 Bucuresti, Rumunia 

Przedmiot i podstawa prawna sporządzenia opinii 

(1) Przedmiotem. opinii jest analiza, czy w toku prac legislacyjnych rządowy projekt ustawy 
o zmianie ustawy o grach hazardowych i innych ustaw powinien zostać notyfikowany 
przez Rzeczpospolitą Polską w Światowej Organizacji Handlu (dalej jako "WTO") 
w trybie przewidzianym w porozumieniu w sprawie barier technicznych w handlu (dalej 
jako "Porozumienie TBT"). 

{2) Opinia została sporządzona przy uwzględnieniu: 

(a) Ust~wy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.), dalej powoływanej jako .,UGH"; 

(b) Ustawy z dnia 10 września 1999 r.- Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.), dalej powoływanej jako "KKS" lub równoważnie 
"Kodeks karny skarbowy"; 

(c) Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych i innych 
ustaw (projekt w brzmieniu notyfikowanym Komisji Europejskiej w dniu 29 lipca 
2016 r., powiadomienie 2016/398/Pl), dalej powoływanego jako "Projekt UGH"; 

(d) Porozumienia w sprawie barier technicznych w handlu stanowiącego załącznik do 
Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), 
sporządzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. (Obwieszczen.ie Ministra 
Spraw Zagranicznych z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie publikacji załączników 
do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), Dz. U. z 
1996 r. poz.9, Nr 54), dalej powoływanego jako "Porozumienie TBT"; 

(e) Dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 
2015 r. ustanawiającej procedurę udzie.'ania informacji w dziedzinie przepisów 
technicznych oraz · zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego 

. (Dz.U.UE.L.2015.241.1),. dalej powoływanej jako "Dyrektywa 2015/1535", 

Szostek_ Bor i Partnerzy Kancelaria Prawno 
adres: al. Gen J. Holiera 180113, 53-203 Wrocław, 
teł:+ 48 71 714 22 04, e-moi!: kanceloriO@szostek-bar.pl 
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która zastąpiła Dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie 
norm i przepisów technicznych (Dz.U.UE.L.1998.204.37 z późn. zm.), dalej 

powoływanąjako "Dyrektywa 98/34/WE". 

Executive summary 

(1) W wyniku przeprowadzonej analizy prawnej ustalono, że zaniechanie notyfikowania 
w WTO w trybie przewidzianym w Porozumieniu TBT Projektu UGH stanowi naruszenie 
wynikających ze wspomnianej umowy międzynarodowej zobowiązań Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

(2) Powyższa ocena opiera się na założeniu, że przepisy Projektu UGH mają charakter 
"przepisów technicznych" w znaczeniu przyjętym w Porozumieniu TBT, a tryb 
procedowania nad nimi (brak notyfikacji) oraz ich wejście w życie (treść merytoryczna 
przepisów, zbyt krótki okres vacatio legis) potencjalnie może wywrzeć istotny wpływ na 
handel pomiędzy państwami zrzeszonymi w WTO (dyskryminacja zagranicznych 
producentów i dystrybutorów automatów do gier). 

(3) Niedokonanie notyfikacji Projektu UGH w trybie Porozumienia TST, a zwłaszcza uznanie 
go za regulację tworzącą przeszkody w handlu międzynarodowym, otwiera możliwość 
wszczęcia przez podmiot należący do WTO (państwo, Unia Europejska, która jako 
organizacja międzynarodowa należy do WTO) z Rzeczpospolitą Polską postępowania 
prowadzonego przed organami WTO. Z perspektywy podmiotów prywatnych udział w 
takim postępowaniu umożliwia pozycja amicus curiae. 

(4) Projekt UGH nie realizuje w sposób spójny i konsekwentny swoich deklarowanych celów. 
W konsekwencji uważamy/ że utrudniona jest jego obrona przez Rzeczpospolitą Polską 
jako dopuszczalnego ograniczeQia w handlu międzynarodowym, w szczególności z 
powołaniem się na realizację uzasadnionego interesu publicznego, jakim jest dbałość o 
zdrowie i moralność publiczną. 

(5) Brak notyfikacji Projektu UGH nie został uzasadniony postępowaniem w trybie pilnym. 
Uważamy zarazem, że zarówno otoczenie prawnejak i sytuacja rynkowa nie uzasadniają 
takiego trybu procedowania Projektu UGH. 

Stan faktyczny 

I. Projekt nowelizacji ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(1) Projekt UHG zakłada między innymi: 

(a) Wprowadzenie monopolu państwowego na urządzanie gier hazardowych przez 
sieć Intemet (z wyłączeniem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych), jak· 
również monopolu państwowego w zakresie gier na automatach poza kasynem 



{2) 

{3) 

l 

2 

3 

gry (w ramach tzw. salonów gier na automatach). Monopol ma być realizowany 
przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. 

(b) Działalność prowadzona przez podmiot wykonujący monopol państwa objęta 
będzie daleko idącymi ograniczeniami co do lokalizacji salonów oraz zasad 
organizowania gier na automatach. Warunkiem urządzania gier na automatach w · 
salonach gier będzie zatwierdzenie liczby automatów w danym salonie oraz jego 
lokalizacji przez dyrektora izby celnej, przy czym lokalizacja salonu będzie · 
uwzględniała sąsiedztwo placówek edukacyjnych, zdrowotnych, miejsc kultu 
religijnego oraz punktów sprzedaży alkoholu 1 zaś łączna liczba automatów 
zainstalowanych we wszystkich salonach gier na terenie każdego powiatu nie 
może być większa niż wynikająca z proporcji jeden automat na każdy rozpoczęty 
tysiąc mieszkańców tego powiatu (maksymalna, łączna liczba automatów 
w salonach gier na automatach, przewidziana w projekcie UGH, będzie wynosiła 
60 000 sztuk). 

(c) Podmiot prowadzący salon gier na automatach będzie zobowiązany do 
zainstalowania w salonie dedykowanego systemu audiowizyjnego oraz systemu 
rejestrującego (system informatyczny rejestrujący m.in. wpłacone stawki, 
wypłacone wygrane, nadzorującego ewentualne zewnętrzne ingerencje 
w automat do gry)2 • 

(d) Wprowadzenie generalnego zakazu posiadania automatów do gier hazardowych, 
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Projekcie UGH. 

(e) Walkę z nielegalnym hazardem internetowym (w tym utworzenie Rejestru Domen 
Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą, wprowadzenie 
zasad blokowania domen internetowych wpisanych do powyższego rejestru oraz 
zakazu udostępniania przez instytucje płatnicze usług płatniczych na strol;)ach 
internetowych wykorzystujących domeny wpisane do rejestru). 

(f) Częściową liberalizację zasad urządzania gry w pokera oraz zasad reklamy 
zakładów bukmacherskich. 

Rząd uzasadnia Projekt UGH koniecznością ograniczenia zjawiska nielegalnego 
urządzania gier hazardowych, zapewnienia ochrony graczy przed negatywnymi 
skutkami hazardu oraz podniesienia świadomości społecznej co do zagrożeń 

wynikających z nielegalnego hazardu3 • 

Projektowana nowelizacja UGH ma wejść w życie dnia 1 stycznia 2017 r. Podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub·dystrybucji automatów do 

Przepisy ustawy będą doprecyzowane w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zasad usytuowania na · 
terenie gminy salonów gier na automatach, w szczególności ich minimalną odległość od placówek : 
edukacyjnych, miejsc kultu religijnego oraz innego ośrodka gier. 
Przepisy ·ustawy będą doprecyzowane w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych .. 
warunków prowadzenia i działania teleinformatycznego systemu rejestrującego i archiwizującego dane • 
dotyczące prawidłowości przeprowadzania gier na automatach do gifiir w salonach gier na automatach. . 
Tak: Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawY o grach hazardowych oraz niektórych 
innych ustaw {http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr= 795}. · · 

· Str.c:mą 3 :Ż .24 . 



II. 

(1) 

(2) 

III. 

(l) 
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gier hazardowych będą miały 30-dniowy termin (liczony od dnia wejścia w życie ustawy) 
na dokonanie stosownego zgłoszenia do właściwego dyrektora izby celnej. 

Notyfikowanie "przepisów technicznych" z sektora gier hazardowych na 
podstawie Porozumienia TBT 

Celem Porozumienia TBT jest - między innymi - zapewnienie, że tzw. "przepisy 
techniczne" i normy (w tym wymagania dotyczące opakowania, znakowania 
i etykietowania oraz procedury oceny zgodności z przepisami technicznymi i normami) 
wprowadzane przez państwa zrzeszone w ramach WTO nie stworzą niepotrzebnych 
przeszkód w handlu międzynarodowym. Realizacja tego celu jest urzeczywistniana 
poprzez stosowanie się przez państwa prowadzące prace nad wprowadzeniem 
"przepisów technicznych" do procedury notyfikacji uzgodnionej w Porozumieniu TBT. 
Fakt notyfikacji pozwala członkom WTO zawczasu ocenić, czy ,,przepisy techniczne" 
dotyczące wyrobów wprowadzane przez dane państwo nie stwarzają nieuzasadnionych 
przeszkód w handlu międzynarodowym oraz pozwolić zagranicznym producentom na 
dostosowanie się do projektowanych wymagań. 

W dotychczasowej praktyce Porozumienia TBT, notyfikacji projektów "przepisów 
technicznych" dotyczących automatów do gier hazardowych dokonały np. Ukraina4 oraz 
Hiszpania5 (regulacja hiszpańska została również notyfikowana Komisji Europejskiej w 
trybie Dyrektywy 98/34/WE). Notyfikowane akty prawne dotyczyły między innymi 
definicji oraz technicznej charakterystyki automatów do gry, procedury ich rejestracji 
(certyfikacji), a także katalogu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania kontroli 
działalności w zakresie urządzania gier hazardowych na automatach. W zgłoszeniu 
hiszpańskim wskazano również na regulacje dotyczące wytwarzania oraz importu 
automatów do gry oraz dokumentowania przebiegu ich pracy (zastrzegamy, że 

ewentualna szersza analiza przywołanych aktów prawnych wymagałaby dokonania 
tłumaczenia wymienionych projektów a następnie ich porównania z Projektem UGH). 

Notyfikowanie w toku prac legislacyjnych "przepisów technicznych" 
zawartych w Projekcie UHG 

Projekt UGH został notyfikowany Komisji Europejskiej zgodnie z Dyrektywą 2015/1535 
oraz zgodnie z zasadami przewidzianymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 
norm i aktów prawnych6 • Rząd notyfikował Komisji Europejskiej w opisanym wyżej 
trybie również projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych 
warunków prowadzenia i działania teleinformatycznego systemu reiestf!.lją_<;ęgo. 

i archiwizującego dane dotyczące prawidłowości przepro\Ąjadzania gier na automatach 

Draft Order of Derzhspozhivstandart of Ukraine "On Approving Rules for Mandatery Certiflcation ~f Gambling · 
machines with Monetary Winnings", G/TBT/N/UKR/15. Dokument pochodzi z bazy danych prowadzonej przeZ: 
Komisję Europejską, która jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/growth/tools~ • 
databases/tbt/en/search/. 
Regulations on amusement and gaming machines, G/TBT/N/ESP/i,9. Dokument pochodzi z bazy danych 
prowadzonej przez Komisję Europejską, która jest dostępna pod adresęm http://ec.europa.eu/growth/tools- . 
databases/tbt/en/search/. · · 
Dz.U.2002.239.2039. 
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do gier w salonach gier na automatach, wydane na podstawie delegacji z art. 15ba ust. 
5 Projektu UGH. Zarówno samo rozporządzenie, jak i przepis, na podstawie którego 
zostanie ono wydane odnoszą się do charakterystyki wyrobu (produktu), jakim jest 
automat do gier w zakresie zapewnienia współpracy każdego automatu z systemem 
informatycznym o zadanej przez ustawodawcę funkcjonalności. 

(2) Według informacji o notyfikacji Projektu UGH w trybie Dyrektywy 2015/1535, 
zamieszczonej na stronie internetowej Komisji Europejskiej, w projekcie UGH - zdaniem 
zgłaszającego - nie występują aspekty właściwe dla Porozumienia TBT7

, gdyż uProjekt 
aktu prawnego nie jest ani przepisem technicznym, ani procedurą zgodności". 

(3) Jak wynika z powyższego, obowiązek notyfikacyjny określony w Porozumieniu TBT nie 
był brany pod uwagę na etapie prac nad Projektem UGH, w szczególności brak jest 
wzmianki o aspektach Porozumienia TBT w rządowym uzasadnieniu do projektu oraz 
w ocenie skutków regulacji. Projektodawca uznał, że Projekt UGH - w zakresie, w jakim 
zawiera uprzepisy techniczne" dotyczące wyrobów - podlega notyfikacji jedynie Komisji 
Europejskiej8• 

Analiza prawna 

I. Obowiązek notyfikacji projektu "przepisów technicznych" zgodnie z 
Porozumieniem TBT 

(l) 

7 

8 

Zgodnie z art. 2.9.2 Porozumienia TBT, członkowie WTO są zobowiązani informować 
innych członków WTO o wyrobach (ang.: products), jakie mają być objęte 

proponowanym "przepisem technicznym", wraz z krótkim wskazaniem jego celu 
i przesłanek. Takie notyfikacje powinny być dokonywane na odpowiednio wczesnym 
etapie prac legislacyjnych, tak aby pozostali członkowie WTO mogli przedstawiać uwagi 
odnośnie do zgłoszonych projektów regulacji i wnioskować o przeprowadzenie dyskusji 
nad ich ostatecznym brzmieniem. Państwo notyfikujące powinno uwzględnić 

przedłożone uwagi i, w razie potrzeby, wziąć udział w dyskusji nad projektem nowych 
"przepisów technicznych". Ponadto państwo wprowadzające takie "przepisy techniczne" 
jest zobligowane zapewnić odpowiedni odstęp czasowy pomiędzy 

opublikowaniem "przepisów technicznych" a ich wejściem w życie. 

Przestrzeganie tego wymagania ma dać producentom (eksporterom) z pozostałych 
państw czas na dostosowanie ich -wyrobów lub metod produkcji do nowych Y'fYI11a~ań 

Zgłoszenie 2016/398/PL (Polska) . · . . . . ..•. 
Również w Raporcie z konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektÓrych .• 
innych ustaw, w odpowiedzi na uwagi, że projektowane art. 3 or~Ż art. 6 ust. 1 UGH stanowią przepisy · 
techniczne, odniesiono się do obowiązku notyfikacji tych przepisów jedynie K~misji Europejskiej. Przywołane 
przepisy mają następujące brzmienie: "Urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych; · 
zakładów wzajemnych, gier w karty, gier na automatach jest dozwQione na podstawie właściwej koncesji,· 
zezwolenia lub dokonania zgłoszenia" (projektowany art. 3 UGH); "Dźiała/ność w zakresie gier cylindrycznych, 
gier w karty, gier w kości i gier na automatach mote być wykonywana po uzyskaniu koncesji na kasyno gry, z 
zastrzeżeniem ort. 5 ust. 1 oraz ort 6a ust. 2" (projektowany art. 6 ust. l UGH). 



(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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technicznych (art. 2.12 Porozumienia TBT} a równoczesme nie faworyzować tych 
producentów (z reguły rodzimych), którzy już je spełniają. 

Zasadniczym celem wprowadzenia w Porozumieniu TBT procedury obligatoryjnej 
notyfikacji nPrzepisów technicznych" jest zapobieganie wykorzystaniu regulacji 
technicznych i standaryzacyjnych (w tym wymagań dotyczących opakowań, 

marketingu, etykietowania, testowania, zatwierdzenia i certyfikowania) w sposób, który 
dyskryminowałby produkty z innych państw zrzeszonych w WTO. 

Obligatoryjnej notyfikacji podlegają zatem projekty przepisów stanowiących "przepisy 
techniczne" w rozumieniu Porozumienia TBT. Definicja "przepisu technicznego" zawarta 
jest w pkt. 1 Załącznika 1 do Porozumienia TBT: uDokument przedstawiający 

charakterystykę wyrobów lub związanych z nimi procesów i metod produkcji, wraz 
z odpowiednimi postanowieniami administracyjnymi, z którymi zgodność jest 
obowiązująca. Może on również zawierać lub dotyczyć wyłącznie terminologii, 
symbolów,. wymagań . dotyczących opakowania, znakowania lub etykietowania, 
odnoszących się do wyrobu, procesu lub metody produkcji". W języku angielskim 
(autentycznym dla Porozumienia TBT) definicja ta brzmi: "Document which /ays down 
produet characteristics or their related processes and production methods, including the 
applicable administrative provisions, with which comp/iance is mandatory. It may also 
include or deal exc/usively with terminology, symbols, packaging, · marking or labe/Ung 
requirements as they appiy to a product, process or production method". 

Ze ·względu na potrzebę zachowania pewnej elastyczności stosowania Porozumienia 
TBT, powyższa definicja _nie jest jednoznaczna, jednakże w przypadku regulacji 
odnoszących się bezpośrednio do specyfikacji określonego rodzaju wyrobów można 
założyć, że stanowi ona "przepis techniczny" w powyższym rozumieniu. Jako typowe 
przykłady "przepisów technicznych" wskazuje się regulacje nakładające obowiązek 
podawania informacji o składzie i kaloryczności produktów spożywczych, obowiązek 
dodatkowego certyfikowania lub kontrolowania produktu w ośrodkach badawczych 
zatwierdzonych przez organy kraju importującego czy obowiązek wprowadzania wyrobu 
do obrotu wyłącznie w opakowaniach nadających się do recyklingu9• 

Pojęcie "przepisu technicznego" zostało szerzej wyjaśnione w orzecznictwie organów 
WTO powołanych do rozstrzygania· sporów. Kluczowe jest tu rozstrzygnięcie (raport) 
Organu Odwoławczego w sprawie Kanada przeciwko Wspólnocie Europejskiej - Azbest 
(WT/05135). Sprawa ta dotyczyła zakazu importu do Wspólnoty Europejskiej 
produktów zawierających azbest. Zakaz motywowany był .. kwestiami zdrowotnymi. 
Kanada zakwestionowała ten zakaz i powoływała się przeclWTO fTl.in.: na postanowienia 
Porozumienia TBT. Kwestią sporną było to, czy zawarte we wspólnotowej regulacji 
przepisy o zakazie importu azbestu w ogóle były "przepisami technicznymi". Organ. 
Odwoławczy WTO (w wyniku odwołania) stwierdził, że aby móc ustalić, czy ma się do. 
czynienia z "przepisem technicznym", należy badać akt prawny jako całość. Organ • 

Por. m.in. A. E. Appleton, Technical Barriers to T rade [w:] Course on Djspute Settlement in International T rade~ 
Investment and lntellectuał Property, UNCfAD, Geneva 2003. 

· Strona 6. z 24 



Odwoławczy stanął na stanowisku, że z "przepisem technicznym" ma się do czynienia 
wówczas, gdy łącznie występują trzy elementy10 : 

(a) Dokument odnosi się do identyfikowalnego wyrobu lub grupy wyrobów 
(wyrób nie musi być wyraźnie wymieniony w dokumencie, wystarczy, że można 
go zidentyfikować). 

(b) Dokument musi ustanawiać jedną lub więcej charakterystykę {cechę) 
wyrobu. Definicja z Załącznika nr 1 do Porozumienia TST zawiera przykładowe 
wyliczenie charakterystyk, które mogą być przewidziane dla wyrobu lub nałożone 
na niego zarówno w sposób negatywny jak i pozytywny, i które obejmują nie 
tylko funkcję i cechy nieodłączne dla samego wyrobu, ale także powiązane z nim 
charakterystyki, takie jak środki identyfikacji, prezentacji i wyglądu wyrobu. 

(c) Zgodność z charakterystyką musi być obowiązkowa. 

Ponieważ wspólnotowa regulacja odnosiła się do identyfikowalnego wyrobu (azbestu) 
i określała jego charakterystykę, zaś stosowanie się do niej było obowiązkowe (zakaz 
importu), Organ Odwoławczy WTO uznał, że regulacja ta stanowiła "przepis techniczny',, 
Powyższa koncepcja l/przepisu technicznego" została potwierdzona w sprawie Peru 
przeciwko Wspólnocie Europejskiej - Sardynki (WT/DS231). Spór w tym przypadku 
dotyczył definicji sardynek, jaką wprowadziła Wspólnota Europejska w jednej z 
dyrektyw. Możliwość użycia na wyrobie spożywczym (sardynki w puszce) opisu 
,,sardynka" została ograniczona tylko do konkretnego gatunku typowego dla rejonów 
europejskich. Takie rozwiązanie faworyzowało producentów europejskich 
i uniemożliwiło Peru eksport sardynek innego gatunku, występującego w rejonach 
Ameryki Południowej. Również w tym przypadku uznano, że chodziło o ,,przepis 
techniczny',, Nieco szersze rozumienie pojęcia "przepisu technicznegoli przyjęto 

w sprawie Meksyk przeciwko USA (WT/05381). Spór dotyczył wprowadzonej przez USA 
regulacji dotyczącej zasad etykietowania opakowań tuńczyka. Wspomniana regulacja 
wykluczała inne niż wyraźnie w niej określone sposoby informowania konsumentów 
o pochodzeniu tuńczyka z połowu bezpiecznego dla delfinów (położenie łowisk, sposób 
połowu etc.), lecz zaskarżone przepisy nie ograniczały możliwości wprowadzania do 
obrotu na terytorium USA tuńczyka niekwalifikującego się do opatrywania etykietą 
,,dolphin safe". 

(6) Reasumując, z ,,przepisem technicznym', w rozumieniu Porozumienia TBT będziemy 
mieli potencjalnie do czynienia w sytuacjach, gdy przepisy krajowe: 

(a) bezpośrednio wpływają na właŚciwości konkretnej katE;!QOr;ii WY(ObÓW • (?.:miana 
zasadniczego celu, funkcji lub cechy danego wyrob!J), cżego najbardziej skrajnym 
przypadkiem jest zakaz organizowania gier na aut.omatach określonego. typu (np. 
automat do gry w koło fortuny) albo wykluczenie niektórych kategorii automatów . 
ze względu na brak możliwości ich dostosowpnia do nowych wymagań 

technicznych; lub 

1o Por. Measures within the scope ofappłication ofthe Agreement on Technical Barriers to Trade [w:] Technical 
Barriers to Trade in the WTO, WTO 2012, s. 101 i nast. .. 
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(b) pośrednio wpływają na właściwości konkretnej kategorii wyrobów, jak na 
przykład ograniczenia dotyczące zasad etykietowania; łub 

(c) pozwalają na jedynie marginalne użytkowanie wyrobów, których dotyczą, co 
może być wynikiem chociażby restrykcyjnych ograniczeń co do lokalizowania tych 
wyrobów. 

(7) "Przepis techniczny" podlega obowiązkowi notyfikacji w ramach Porozumienia TBT 

wówczas, gdy spełnione zostaną łącznie dwa warunki: 

(a) Nie istnieje odpowiednia norma międzynarodowa lub treść proponowanego 
"przepisu technicznego" nie jest zgodna z treścią techniczną odpowiednich norm 
międzynarodowych. Zgodnie z naszymi ustaleniami, w zakresie objętym 

poszczególnymi przepisami Projektu UHG, w sektorze gier hazardowych takie 
jednolite, międzynarodowe standardy nie zostały dotychczas wypracowane. 

(b) "Przepis techniczny" może wywrzeć istotny wpływ na handel innych 
członków WTO (tzw. zasada de minimls).Kwestia ta zostanie omówiona szerzej 
w dalszej części opinii (vide: s. 20 i nast.). 

(8) Rzeczpospolita Połska, jako członek-założyciel WTO, jest stroną Porozumienia TBT i jest 
obowiązana do przestrzegania jego postanowień, w innym bowiem przypadku naraża 
się na wszczęcie przez inne państwo (również członka WTO) quasi sądowego 
postępowania prowadzonego przed · organami rozstrzygania sporów WTO 11 • 

Porozumienie TBT może być zatem potencjalnie podstawą . kwestionowania 
rozwiązań dotyczących wyrobów takich jak automaty do gier hazardowych. 

II. Obowiązek notyfikacji projektu "przepisów technicznych" zgodnie z 
Dyrektywą 2015/1535 

(1) Filozofia Porozumienia TBT jest oparta na podobnych założeniach, jak- obowiązująca 

jedynie państwa zrzeszone w ramach Unii Europejskiej - Dyrektywa 2015/1535 (tzw. 
dyrektywa transparentna), która zastąpiła Dyrektywę 98/34/WE. Pómiędzy Dyrektywą 
2015/1535 a Porozumieniem TBT występują jednak pewne różnice. Porozumienie TBT 
stosuje się tylko do wyrobów (produktów), natomiast Dyrektywa 2015/1535 znajduje 
zastosowanie również do usług społeczeństwa informacyjnego, czyli - w pewnym 
uproszczeniu - do usług świadczonych drogą elektroniczną (inaczej niż Dyrektywa 
98/34/WE, która - podobnie jak porozumienie TBT - ograniczała się jedynie do 
"przepisów technicznych" dotyczących produktów). 

(2) 

11 

Porozumienie TBT, stanowiące część prawa międzyn~rodOW~Q, stQ$Uję $ię 
niezaleźnie od przepisów Dyrektywy 2015/1535; lc.tóra. należY. do porŻądku 
prawnego Unii Europejskiej. Państwa należące do Unii Europejskiej i. do WTO są . 
zobowiązane do wypełniania zarówno obowiązków wynikających z Dyrektywy 
2015/1535, jak i obowiązków wynikających z Porozumienia TBT. Obydwa postępowania 
notyfikacyjne toczą się przed organami dwóch różnych grganizacji międzynarodowych · 
(Unia Europejska oraz Światowa Organizacja Handlu), Sft od $iebie niezależne/ a także 

Szerzej A. Stępień-Trela, Procedura rozstrzygania sporów w Światowej Organizacji Handlu, Europejskie 
Centrum Analiz Geopolitycznych, Warszawa 2014 r., s. 38 i nast. 
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. odmienny jest krąg podmiotów, ze względu n~ które notyfikacja jest dokonywana 
(państwa członkowskie UE oraz członkowie Światowej Organizacja Handlu). 
W konsekwencji fakt dokonania notyfikacji projektu "przepisów technicznych" Komisji 
Europejskiej w trybie Dyrektywy 2015/1535 nie zwalnia z obowiązku dokonania 
notyfikacji tego samego projektu w WTO. Również Trybunał Konstytucyjny potwierdził 
(na gruncie Dyrektywy 98/34/WE), żę"obowiązek notyfikacji Komisji i innym państwom 
członkowskim, o którym mowa w dyrektywie 98/34/WE, nie jest uprzywilejowany 
·w stosunku do w~zelkich i~ny~h pódobnych obowi;f.zków opiniowania' i konsultowania 
wynikających z ustaw zwykłych". Jednocześnie, mając na uwadze nieprecyzyjności 
pojęcia "przepisów technicznych", Trybunał podkreślił, że "we wszystkich sytuacjach 
wątpliwych ostrożność nakazywalaby uczynił zadość wymogom notyfikacji 
potencjalnych przepisów technicznych ( ... )"12• 

(3) Pomimo pewnych różnic w definiowaniu "przepisów technicznych", obowiązek notyfikacji 
na podstawie Dyrektywy 2015/1535 (a wcześniej Dyrektywy 98/34) oraz Porozumienic:f 
TBT jest zasadniczo zbieżny. W konsekwencji uznanie przez projektodawcę, że 

konkretny projekt regulacji stanowi "przepis techniczny" dotyczący wyrobów 
(produktów) i dokonanie notyfikacji tego projektu Komisji Europejskiej, pozwala 
zakładać, że projektodawca powinien jeszcze dokonać notyfikacji tego projektu w WTO. 

12 

13 

14 

Po drugie, jeżeli· obowiązek notyfikowania konkretnego przepisu na podstawie 
Dyrektywy 2015/1535 (a wcześnie) Dyrektywy 98/34} był przedmiotem sporu, to 
rozstrzygnięcie tego sporu (potwierdzenie albo zaprzeczenie obowiązku notyfikacji 
danego przepisu) może być przydatne do dokonania oceny obowiązków tego państwa, 
które wynikają z ·Porozumienia TBT. Przykładowo, Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej nie miał wątpliwości, że art. 14 ust. 1 UGH, zgodnie z którym urządzanie 
gier na automatach do gier jest dozwolone wyłącznie w kasynach gry (ograniczenie 
dotyczące lokalizacji), może mieć walor "przepisu technicznego" w rozumieniu 
Dyrektywy 98/34/WE 13 • Analogiczne stanowisko Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej zajął oceniając regulacje zakazujące gry na automacie do gier określonego 
rodzaju (automat do gry w koło fortuny}, zakazujące urządzania gier elektrycznych, 
elektronicznych, elektromechanicznych, w tym rekreacyjnych gier zręcznościowych 
i wszelkich gier komputerowych we wszelkich miejscach publicznych i prywatnych 
z wyjątkiem kasyn, a także normy wprowadzające nagłą zmianę zasad prowadzenia 
działalności w zakresie urządzania gier hazardowych na automatach (początkowo 

automaty do gier miały być użytkowane w salonach prowadzonych przez utworzone 
wyłącznie w tym celu spółki prawa handlowego, po.· czyn] .. ~ kie~y pr?;ed~!ębiqrcy 

rozpoczęli dostosowywanie się do tej regulacji -. lJstawodawca podjął decyzję 

o zastrzeżeniu dla kasyn wyłącznego prawa użytkowania automatów .d.o gier.) 14
, 

W ostatniej z przywołanych spraw Trybunał Sprawiedli~ości Unii Europejskiej uznał~ :Ze · 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 marca 2015 r. (sygn. P 4/14). 
Wyrok TS UE z dnia 19 lipca 2012 r., Fortuna i in., C 213/11, C214/11,C217/l1, EU:C:2012:495. 
Szerzej wyrok TS UE z dnia 21 kwietnia 2005 r., Lindberg, C 267/03, EU:C:2005:246, wyrok TS UE z dnia 26 
października 2006 r., Komisja/Grecja, C 65/05, EU:C:2006:673, wyrok TS UE z dnia 11 czerwca 2015 r., . 
Beriington Hungary i in., C 98/14, EU:C:2015:386. 
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"przepisy krajowe, które zastrzegają organizację niektórych gier losowych wyłącznie dla 
kasyn, stanowią <<przepisy techniczne>>(. .. ) w zakresie, w jakim mogą mieć istotny 
wpływ na właściwości lub sprzedaż produktów użytkowanych w tym kontekście ( ... )", 
a jednocześnie, że "zakaz użytkowania automatów do gier poza kasynami, taki jaki 
ustanowiła ustawa zmieniająca z 2012 r., może mieć istotny wpływ na sprzedaż tych 
automatów( .. .) poprzez zmniejszenie liczby kanałów użytkowania". 

III. Obowiązek dokonania notyfikacji Projektu UGH w trybie Porozumienia TBT 

Reasumując dotychczasowy wywód, ocena, że Projekt UGH ma potencjalnie charakter 
"przepisów technicznych" w myśl Porozumienia TBT wynika z przytoczonych powyżej 
deklaracji autorów Projektu UGH (notyfikacja rozporządzenia dotyczącego warunków 
prowadzenia i działania teleinformatycznego systemu rejestrującego), praktyki 
notyfikacji dokonywanych przez inne państwa zrzeszone w WTO (zgłoszenia Ukrainy 
i Hiszpanii), poglądów prezentowanych przez organy WTO na kanwie przywołanych 
wcześniej sporów (szerokie rozumienie terminu "przepis techniczny"), ostrożnej analogii 
z obowiązku dokonania notyfikacji w trybie przewidzianym w Dyrektywie 2015/1535 
oraz z analizy konkretnych regulacji Projektu UGH, którą przedstawlamy poniżej. 

IV. "Przepisy techniczne" dotyczące wyrobów w Projekcie UGH 

(l) "Wyrobem", którego dotyczy Projekt UGH,, są w rozumieniu Porozumienia TBT przede 
wszystkim "automaty do gier". UGH nie zawiera definicji tego pojęcia w słowniczku 
pojęć ustawowych, jednakże odnosi się do nich wprost w szeregu przepisów. To, czym 
są "automaty do gier'' na gruncie UGH, można wywnioskować z treści art. 2 ust. 3 i 5 
tej ustawy. "Automatami do gier" są zatem, po pierwsze, urządzenia mechaniczne, 
elektromechaniczne lub elektroniczne, w tym komputerowe, przeznaczone do gier 
o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości. Po drugie, 
"automatami do gier'' są również urządzenia mechaniczne, elektromechaniczne lub 
elektroniczne, w tym komputerowe, przeznaczone do gier organizowanych w celach 
komercyjnych, w których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub 
rzeczowej, ale gra ma charakter losowy. Z uwagi na to, że Projekt UGH zawiera 
szczególne regulacje dotyczące przede wszystkim (lecz nie wyłącznie) automatów do 
gier, dalsza analiza będzie skupiać się szczególnie na tym rodzaju wyrobów. 

(2) Na gruncie opiniowanych przepisów "wyrobem", w rozumieniu Porozumienia TBT, są 
również "urządzenia do gier" oraz "urządzenia losujące". To pierwsze pojęcie znane 
jest na gruncie aktualnej UGH, jednak nie zostało dotychczas zdefiniowane. Projekt UGH 
(w art. 1 pkt 4 lit. a) przewiduje dodanie. art. 4 ust. 1 pkt 3 U<;;H, W !JlyśJ::ktqręgo.przez 
"urządzenie do gier'' rozumieć należy "wszelkie urządzenia, z wjkoriysianiein których 
możliwe jest prowadzenie gry hazardowej oraz urządzeniil, których działąnię_ Wp.!yw,ĘJ,ną .· 
prowadzenie gier". Jeżeli chodzi o "urządzenie losujące"., to jest. to pojęcie nowe, 
nieznane dotychczas na gruncie UGH. Stosowna. definicja ma się znaleźć. 

w projektowanym art. 4 ust. 1 pkt 5 UGH (art. 1 pkt 41it~a Projektu UGH) i ma brzmieć: 
"urządzenie służące do ustalania wyników gry w loteriach pieniężnych, loteriach 
audioteksowych, grach liczbowych, loteriach promocyjn,y~h i loteriach fantowych;". 
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(3} Opierając się definicji "przepisów technicznych" na gruncie Porozumienia TBT oraz 
uwzględniając wykładnię tego pojęcia w orzecznictwie Organu Odwoławczego WTO, 
zgodnie z którą charakterystyki wyrobu w ramach takich przepisów "mogą być 
wewnętrzne lub mogą być one związane z wyrobemN (ang.: "these produet 
characteristics may be intrinsic, or they may be related to the product")15, w naszej 
ocenie w Projekcie UGH "przepisami technicznymi" są: 

15 

(a) Art. 1 pkt 15 Projektu UGH, który przewiduje dodanie do UGH art. 15ba o treści: 

"1. Podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach 
urządzanych w salonach gier na automatach prowadzi system 
teleinformatyczny rejestrujący i archiwizujący: 

1) dane dotyczące wpłaconych stawek i wypłaconych wygranych w grach na 
automatach urządzanych w salonach gier na automatach, 

2) przebieg gier w grach na automatach urządzanych w salonach gier na 
automatach, 

3) lokalizację i prawidłowość działania automatów do gier, 

4) dane o automatach do gier, w tym informacje o awariach i ingerencjach 
w automat do gier- zwany dalej "systemem rejestrującym". 

2. Automaty do gier są przystosowane i podłączane do systemu 
rejestrującego z dniem rozpoczęcia wykonywania przez podmiot, o 
którym mowa w ust. l, działalności w zakresie gier na automatach 
urządzanych w salonach gier na automatach. 

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, udostępnia w pełnym zakresie sys,tem 
rejestrujący ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 
i wyznaczonemu przez niego organowi Służby Celnej, od dnia rozpoczęcia 

wykonywania działalnośd. 

( ... ) 
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia i działania systemu 
rejestrującego, uwzględniając potrzebę zapewnienia odpowiedniej kontroli nad 
prowadzeniem działalności w zakresie urządzania gier na automatach w salonach 
gier na automatach.". 

Projektowany art. lSab ust. 2 UGH w sposób jędnoznaQrny przewiduje 
"wewnętrzną" (ang. intrinsic) charakterystykę . · autornatów . do gier 
przeznaczonych do zainstalowania w salonach gier, na automatach, .Mianowicie, , 
każdy automat wykorzystywany w ten sposób (w ramach monopolu 
państwowego realizowanego w salonie gier na au.tomatach) będzie muslał być 
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przystosowany do współpracy ze specjalnym teleinformatycznym systemem 
rejestrującym, o którym mowa w projektowanym art. 15ab ust. l UGH. 

Abstrahując od technicznego charakteru powyższej regulacji, wymóg 
zapewnienia współpracy automatu do gier z systemem rejestrującym budzi 
poważne wątpliwości, gdy weźmie się pod uwagę k~ótki okres vacatio legis 
przewidziany w Projekcie UGH (zgodnie z art. 12 Projektu UGH, nowelizacja UGH 
miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.). Powstrzymując się od próby 
oceny przyczyn takiego stanu rzeczy, należy wskazać, że przedsiębiorcy 

zajmujący się produkcją i obsługą automatów do gier mogą nie być w stanie 
w krótkim czasie (i to nawet uwzględniając okres "przejściowy", potrzebny na 
utworzenie i rozpoczęcie działalności spółki Skarbu Państwa zajmującej się 

prowadzeniem salonów gier na automatach w ramach wykonywania monopolu 
państwowego) dostosować automaty do gier do współpracy z nowym systemem 
rejestrującym. Co więcej, opracowanie i wdrożenie w powyższym czasie samego 
systemu rejestrującego wydaje się wręcz niemożliwe. W tym kontekście należy 
podkreślić mo~liwy istotny wpływ powyższej regulacji na handel międzynarodowy 
(vide: s. 20 i nast.). 

(b) Art. l pkt 22 lit. a-d Projektu UGH, przewidujący zmianę brzmienia art. 23 ust. 1 
i lc UGH i dodanie w nim ust. 4 i 5: 

"1. Automaty do gier, urządzenia losujące l urządzenia do gier powinny być 
przystosowane do ochrony praw uczestników gry i realizacji przepisów ustawy.", 
( ... ) 
1c. Dopuszcza się łączenie automatów do gier wyłącznie w jednym kasynie gry 
za pomocą urządzenia do gier umożliwiającego kumulowanie wygranych 
pieniężnych, które nie może wpływać na przebieg gier oraz zapewnia prawidłowe 
wykonywanie zobowiązań wobec budżetu państwa." 

( ... ) 
4. Automaty do gier, urządzenia losujące i urządzenia do gier muszą być 
zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz, w szczególności muszą 
zabezpieczać prawidłowość uzyskiwania, naliczania i wypłacania 

wygranych oraz prawidłowość działania w sytuacji awarii. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe warunki dotyczące działania urządzenia do gier 
umożliwiającego kumulowanie wygranych, o · ·t<tófym J!!f/Wa · ·w : ust. 1c1 

uwzględniając w szczególności ochronę interesów · uczestników gier 
i zabezpieczenie wykonywania zobowiązań wobec budżetu państwa.'~. 

Obowiązek przystosowania automatów do gier i ur7;ądzeń do gier do ochrony praw 
uczestników gry i realizacji przepisów ustawy istnieje w obecnym stanie . 
prawnym. Obowiązek ten, w świetle Projektu UGH, ma być również rozciągnięty 
na nową kategorię wyrobów - urządzenia losującę. Projęktowane przepisy art. 23 
ust. 1, lc, 4 UGH bez wątpienia stanowią "przepisy. techniczne" na gruncie. 



Porozumienia TST, odnoszą się one bowiem bezpośrednio do "wewnętrznych" 
charakterystyk (funkcjonalności, cech) wymienionych tam wyrobów. 

Co więcej, w naszej ocenie rozporządzenie, jakie potencjalnie mogłoby być 
wydane na podstawie projektowanego art. 23 ust. 5 UGH, również stanowi 
"przepisy techniczne", w rozumieniu Porozumienia TST- niezależnie od samego 

.· Projektu UGH. 

(c) Art. 1 pkt 23 lit. a-b Projektu UGH, który przewiduje zmianę brzmienia art. 23a 
UGH: 

"1. Automaty do gier, urządzenia losujące i urządzenia do gier, z wyjątkiem 
terminali w kolekturach gier liczbowych służących do urządzania gier liczbowych 
lub sprzedaży loterii pieniężnych, mogą być eksploatowane przez podmioty 
posiadające koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier 
losowych lub gier na automatach oraz przez podmioty wykonujące monopol 
państwa, po ich zarejestrowan~u przez naczelnika urzędu celnego. 

2. Rejestracja automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia 
do gier oznacza dopuszczenie go do eksploatacji. Rejestracji dokonuje 
się na okres 6 lat." 

( ... ) 
6. Rejestracja wygasa z upływem okresu, na jaki została dokonana, a także 
w przypadku wycofania z eksploatacji automatu do gier, urządzenia losującego 
lub urządzenia do gier oraz w przypadku wygaśnięcia koncesji lub zezwolenia 
w oparciu, o które zostały zarejestrowane .. 

Projekt UGH rozciąga istniejący w obecnym staniem prawnym obowiązek 

urzędowej rejestracji automatów do gier i urządzeń do gier, na kolejną kategorię 
wyrobów - urządzenia losujące. Uwarunkowanie dopuszczania do eksploatacji 
wyrobu od dokonania jego urzędowej rejestracji (która -notabene- w świetle 
projektowanej zmiany art. 68 UGH ma być odpłatna), stanowi według nas 
"przepis techniczny" dotyczący wyrobu (ang. related to product). Wyroby, które 
nie zostaną poddane urzędowej rejestracji, nie będą mogły bowiem być legalnie 
wykorzystywane w ramach działalności hazardowej w Rzeczypospolitej Polskiej. 

(4) Ponadto, potencjalnie za "przepisy techniczne" w rozumieniu TBT można w naszej ocenie 
uznać również regulacje Projektu UGH przewidujące ustanowienie państwowego 
monopolu na gry na automatach poza kasynem gry~. Monppoł: .~ęn ry~a .. być 
wykonywany w salonach gry na automatach prowadzony<;h · priez' pÓwOłaną w tym celu 
spółkę Skarbu Państwa. Choć przepisy reglamentujące możliwość legQineJ_ę~ploąt~~ji 
automatów do gier nie określają "wewnętrznej" charak1;erystyki takich wyrobów, to· 
jednak dotyczą ich pośrednio (ang. related to product); 

(a) Art. 1 pkt 3 Projektu UGH, przewidujący zmianę brzmienia art. 3 UGH: 

... _._:; __ ... -,:-• ·.· .- ,. 
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"Urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów 

wzajemnych, gier w karty, gier na automatach jest dozwolone na podstawie 
właściwej koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia." . 

.. (b) .Ąrt. 1. pkt. S lit. a-:b Projektu UGH, przewidujący zmianę brzmienia art. 5 ust. 1 
UGH oraz dodanie ust. la-ld wart. 5 UGH: 

"1. Prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych, gry · 
telebingo oraz gier na automatach poza kasynem gry jest objęte 
monopolem państwa. 

( .. .) 

1d. Monopol państwa w zakresie gier na automatach poza kasynem gry jest 
wykonywany w salonach gier na automatach.". 

(c) Art. 1 pkt 6 Projektu UGH, przewidujący zmianę brzmienia art. 6 UGH, związaną 
z wprowadzeniem państwowego monopolu na urządzanie gier na automatach 
poza kasynem gry: 

"Art. 6. 1. Działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości 
i gier na automatach może być wykonywana po uzyskaniu koncesji na 
kasyno gry, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1 oraz art. 6a ust. 2. ( ... )". 

(d) Art. 1 pkt 12 Projektu UGH, przewidujący zmianę brzmienia art. 14 UGH: 

"Art. 14. 1. Urządzanie gier cylindrycznych, gier w karty, w tym turniejów gry 
pokera, gier w kości oraz gier na automatach jest dozwolone wyłącznie 
w kasynach gry na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym 
regulaminie i udzielonej koncesji lub udzielonY"!·. zę~V(Qieniut. a).·.także . 
wynikających z przepisów ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5. ( ... )". 

(S) Ponadto jako "przepisy techniczne", w rozumieniu Porozumienia TBT, można w naszej 
ocenie potencjalnie zakwalifikować również następujące regulacje Projektu UGH, : 
dotyczące szeregu wymogów administracyjno-formalnych w zakresie zasad i warunków 
ekSploatacji automatów do gier, urządzeń do gier i urzą.dzeń losujących: .. 

(a) Art. 1 pkt 13 Projektu UGH, który przewiduje dodąnie w art. 15 UGH ustępów la- · 
lf: 
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"la. Automaty do gier mogą być instalowane w salonach gier na automatach: 

1) na terenie powiatu w liczbie nie większej nit wynikającej z proporcji 1 automat 
na katde rozpoczęte 1000 mieszkańców powiatu; maksymalna, łączna liczba 
automatów do gier w salonach gier na automatach wynosi 60 tys. sztuk; 

2) w miejscach, w których w cfągu ostatnich pięciu lat nie stwierdzono urządzania 
gier na automatach niezgodnie z przepisami ustawy. 

1b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 
rozporżądzenia, zasady usytuowania na terenie gminy salonów gier na 
automatach, w szczególności ich minimalną odległość od placówek edukacyjnych, 
miejsc kultu religijnego oraz innego ośrodka gier, uwzględniając potrzebę 

ograniczenia negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych hazardu. 

1c. Warunkiem urządzania gier na automatach w salonach gier na automatach 
jest zatwierdzenie lokalizacji salonu gier na automatach przez dyrektora izby 
celnej właściwego . ze · względu na planowaną lokalizację salonu gier na 
automatach. Dyrektor izby celnej zatwierdza lokalizację salonu gier na 
automatach, w drodze decyzji. 

( ... )". 
Maksymalna dopuszczalna liczba automatów do gier zainstalowanych na 
terytorium poszczególnych powiatów i całego kraju oraz projektowane regulacje 
ściśle określające lokalizację miejsc, w których mogą być instalowane i 
używane automaty do gry, mogą potencjalnie stanowić charakterystykę związaną 
z wyrobem (ang. related to product), w rozumieniu Porozumienia TBT, ze względu 
na określenie sposobu (miejsca) jego eksploatacji. 

(b) Art. l pkt 18 Projektu UGH, który przewiduje dodanie po art. 15e UGH nowych 
przepisów (art. 15f-15j UGH), w tym art. 15j UGH ustanawiającego generalny 
zakaz posiadania automatów do gier: 

"1. Zakazane jest posiadanie automatów do gier z wyjątkiem: 

1) podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry; 

2) spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach 
w salonach gier; 

3) jednostki badającej, o której mowa wart. 23f, posiadającej upoważnienie 
ministra właśdwego do spraw finansów publicznych; 

. . - . . . . . . 

4) jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub 
uprawnionej do kontroli wykonywania przepisów o grach hazardowych;·· 

5) producenta lub dystrybutora automatów do g)er posiadającego siedzibę na .. 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który dopełniłobowiązku określonego w ust 
3; 

6) przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier; 
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7) przedsiębiorcy dokonujący przewozu automatu do gier, w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 
5. 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są obowiązane złożyć wniosek 
o zarejestrowanie automatu do gier w terminie 60 dni od jego nabycia, 
nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu. 

3. Producenci i dystrybutorzy automatów do gier posiadający siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązani do zgłoszenia prowadzenia 
działalności w zakresie produkcji lub dystrybucji automatów do gier, 
zawieszenia prowadzenia działalności oraz jej zakończenia do dyrektora izby 
celnej właściwego ze względu na jego siedzibę, w terminie 14 dni przed 
odpowiednio rozpoczęciem, zawieszeniem, wznowieniem i zakończeniem 

działalności gospqdarczej. Do zgłoszenia o rozpoczęciu działalności gospodarczej 
należy załączyć wykaz zakładów produkcyjnych lub magazynów, w których są 
przechowywane automaty do gier. 

(. .. ) 
5. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 5, są obowiązane do prowadzenia 
ewidencji wyprodukowanych lub magazynowanych automatów do gier. 
Ewidencja powinna umożliwiać identyfikację wyprodukowanych automatów do 
gier oraz ustalenie liczby, rodzajów i miejsca magazynowania wyprodukowanych 
automatów dó gier. · 

( ... )". 
Generalny zakaz posiadania automatów do gier jak również drobiazgowe 
obowiązki w zakresie rejestracji zakupionych automatów do gier, prowadzenia 
ewidencji automatów do gier oraz zgłoszeń działalności w zakresie produkcji lub 
dystrybucji takich automatów mogą stanowić - w naszej ocenie - "przepisy 
techniczne" odnoszące się do wyrobu (ang. related to product). 

Już w tym miejscu należy wskazać na poważne wątpliwości, jakie budzi 
ograniczenie możliwości legalnego posiadania automatów do gier wyłącznie do 
tych producentów lub dystrybutorów, którzy mają siedzibę w Rzeczypospolitej 
Polskiej. Takie rozwiązanie1 abstrahując od jego zasadności i celowości, na 
gruncie Porozumienia TBT może stanowić istotne 091:Clniczenie . w hąndlu 

międzynarodowym, prowadzące do dyskryminac:ji producentów i dystrybutorów 
zagranicznych (vide: s. 20 i nast.). 

(c) Art. 1 pkt 24 Projektu UGH, przewidujący zmianę brzmienia art. 23b UGH. 
Projektowana zmiana ma rozciągnąć istniejący w aktualnym stanie prawnym · 
obowiązek wykonywania badań technicznych na żąd~nie naczelnika 
urzędu celnego przez upoważnionąjednostką badającą na nową kategorię 
wyrobów - urządzenia losujące. Obecnie konieczność wykonania badań 



technicznych przeprowadzanych przez upoważnionąjednostkę badającą dotyczy 
tylko urządzeń do gier i automatów do gier. 

(d) Art. 1 pkt 25 Projektu UGH, przewidujący zmianę brzmienia art. 23c-23e UGH. 
W tym wypadku projektowana nowelizacja ma rozciągnąć na uriądzenia losujące 
obowiązek zgłaszania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przez podmiot 
prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych zamiaru przemieszczenia, 
zawieszenia lub wycofania z eksploatacji jak również przypadku zniszczenia lub 
kradzieży takiego sprzętu. W obecnym stanie prawnym obowiązek ten dotyczy 
tylko urządzeń do gier i automatów do gier (art. 23c UGH). 

Z kolei art. 23d UGH w projektowanym brzmieniu przewiduje nową delegację 
ustawową dla ministra właściwego do spraw finansów do określenia w drodze 
rozporządzenia szeregu wymogów odnoszących się do automatów do gier, 
urządzeń do gier i urządzeń losujących. Minister ma określić: szczegółowe 
warunki badania, rejestracji i eksploatacji urządzeń losujących, urządzeń do gier 
i automatów do gier; warunki i sposób zabezpieczenia urządzeń i automatów 
przed ingerencją z zewnątrz; sposób działania urządzeń i automatów w sytuacji 
awarii; sposób zabezpieczenia istotnych informacji dotyczących urządzanej 

loterii, w. tym danych dotyczących jej uczestników; sposób uzyskiwania, 
naliczania i wypłacania wygranych w trakcie gry lub w przypadku gdy urządzenie 
lub automat znajduje się w sytuacji awarii). W tym miejscu należy wskazać, że 
rozporządzenie wydane na podstawie powyższego przepisu UGH (w przypadku, 
gdyby wszedł on w życie) niewątpliwie stanowić będzie "przepisy techniczne", w 
rozumieniu Porozumienia TBT - niezależnie od samego Projektu UGH. 

(6} Jak to już wskazano powyżej (vide: s. 7), jednym z trzech elementów niezbędnych do 
zakwalifikowania określonych regulacji jako "przepisów technicznych", jest obowiązek 
zachowania zgodności z tymi regulacjami. W typowej sytuacji obowiązek taki 
obwarowany jest określonymi sankcjami (np. o charakterze administracyjnym czy 
karnym). W tym zakresie, na gruncie Projektu UGH, należy wskazać w szczególności na 
następujące przepisy: 

(a) Art. 1 pkt 63 Projektu UGH, który przewiduje zmianę art. 89 UGH dotyczącego 
kar pieniężnych nakładanych w drodze decyzji administracyjnej za 
określone naruszenia przepisów UGH: 

"1. Karze pieniężnej podlega:( ... ) 

2) urządzający gry hazardowe na podstawie udzielonej kQQcesji, u.dziiHonego 
zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia, który narusza· viiarimki żatwierdzonego 
regulaminu, udzielonej koncesji, zezwolenia luf:> .. dokonanego zgłoszenia ·lub: 
prowadzi gry na automatach do gier, .u.rządzeniu losującym lub • 
urządzeniach do gier bez wymaganej reje~acji automatu do gier, 
urządzenia losującego lub urządzenia do g,Y;.. 

3) posiadacz zależny lokalu, w którym znajiJ.ują .się niezarejestrowane 
automaty do gier i w którym prowadzona jest dziąłalność gastronomiczna, 
handlowa lub usługowa; 



(7) 

(8) 
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4) posiadacz samoistny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane 
automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, 
handlowa lub usługowa, o ile lokal nie jest przedmiotem posiadania zależnego; 
(. .. )". 

(b) Art. 2 pkt 3 Projektu UGH, który przewiduje dodanie art. 107d w Kodeksie karnym 
skarbowym, penalizującego niezgodne z UGH posiadanie automatu do 
gry: 

"Kto wbrew warunkom koncesji lub wbrew warunkom wymaganego urzędowego 
sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć posiada 
automat do gier, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze 
pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. n. 

Powyższe przykłady mają charakter reprezentatywny i odnoszą się do samego Projektu 
UGH. Należy mieć na względzie, że w aktualnym stanie prawnym przewidzianych jest 
szereg sankcji za brak zgodności z przepisami w zakresie eksploatacji automatów 
i urządzeń do gier. Przykładem są w tym wypadku kary pieniężne priewidziane wart. 
89 UGH oraz sankcje karne przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym (art. 107 § l 
KKS penalizuje przestępstwo skarbowe urządzania gry na automacie wbrew przepisom 

__ y~ta\1\{y_; .. ~':"=·. 107a §_l KK.S penalizujące przestępstwo skarbowe urządzania gry na 
automacie bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć; art. 107c KKS, w którym 
stypizowane jest wykroczenie skarbowe polegające na niezawiadomieniu w terminie 
wbrew obowiązkowi właściwego organu o zniszczeniu lub kradzieży automatu do gier). 

Konkludując, zarówno w świetle aktualnego stanu prawnego, jak i w świetle Projektu 
UGH, obligatoryjny charakter stosowania przepisów dotyczących automatów 
do gier i innych wyrobów określonych w Projekcie UGH nie ulega żadnej 
wątpliwości. 

Na ocenę norm Projektu UGH jako "przepisów technicznych" w rozumieniu Porozumienia 
TBT, nie ma - w naszej ocenie - wpływu okoliczność, że część z nich nie jest jakościowo 
"nowa", lecz stanowi modyfikację już obowiązujących regulacji, wynikającą z 
ustanowienia państwowego monopolu na gry na automatach poza kasynem czy 
wprowadzenia nowej kategorii wyrobu - urządzenia losującego· (przykładowo 

modyfikacji mają ulec: art. 3, art. S ust. l, art. 6, art. 14, art. 23 ust. 1 i 1c, art. 23a 
UGH, 23c-23e UGH, art. 89 ust. 1 UGH). Porozumienie TBT nie różnicuje bowiem 
,,przepisów technicznych" pod względem tego, czy stanowią one normy jakościowo 
"nowe", czy też są jedynie modyfikacją już istniejących ~ulęcji~ Notyfikfigi .podlegają 
wszelkie "przepisy techniczne" w rozumieniu Porozum:il3nia TBT.- Nałezy przy tym· 
zaznaczyć, że ani przed uchwaleniem UGH, ani w związkt(z późniejs:z:ymJ J1.()WelifC!<:j!:lmi 
ustawy nie dokonano notyfikacji w trybie przewidzianym w Porozumieniu TST. 

Naturalnie, przytoczone powyżej przepisy Projektu UCiH muszą być oceniane nie 
w oderwaniu od siebie, ale jako całość16 • Przykładowo, zakaz posiadania automatu do 

Tak Organ Odwoławczy WTO w rozstrzygnięciu w sprawie Kanada. przeciwko Wspólnocie Europejskiej -" 
Azbest (WT /DS135). . 
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gier wbrew przepisom Projektu UGH należy rozpatrywać łącznie z penalizacją naruszenia 
tego zakazu. 

Ponieważ stosowanie się do powyższych wymogów ("charakterystyk'') jest 
obligatoryjne, w tym jest obwarowane sankcjami administracyjnymi i karnymi, 
spełniona jest, według nas, definicja "przepisu technicznego" z Porozumienia TBT. 
W tym kontekście, zamieszczone na stronie internetowej Komisji Europejskiej 
twierdzenie, że Projekt UGH nie podlega aspektom TST, gdyż w ogóle nie jest 
"przepisem technicznym" uważamy za nieprawidłowe i naruszające zobowiązania 

między.narodowe Rzeczpospolitej Polskiej. 

Istotny wpływ na handel projektu UGH 

Samo stwierdzenie, że dana regulacja stanowi "przepis techniczny" nie ma 
rozstrzygającego znaczenia na gruncie Porozumienia TBT. Aby reżim tego porozumienia 
znalazł zastosowanie, konieczne jest bowiem ustalenie, że dany "przepis techniczny" 
może wywrzeć istotny wpływ na handel innych członków WTO (art. 2.9 Porozumienia 

· · TBT). -Dlatego konieczne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie;-cży Projekt UGH może 
wywrzeć istotny wpływ na handel (w sektorze automatów do gier, urządzeń do gier 
i urządzeń losujących) innych członków WTO. 

Wykładnia sformułowania "może wywrzeć istotny wpływ na handel innych Członków" 
(ang.: "may have a significant effect on trade of other Members") została dokonana 
w orzecznictwie organów WTO. Panel Orzekający w sprawie Stany Zjednoczone -
Papierosy goździkowe 17 , stwierdził: "Zauważamy, że ten drugi warunek ( ... ) jest 
sformułowany w ten sposób, że przepis techniczny <<może wywrzeć istotny wpływ na 
handel innych Członków>>, w odróżnieniu od <<będzie wywierać istotny wpływ>> lub 
<<wywiera istotny wpływ>>. <<Może>> jest użyte aby wyrazić możliwość, 

w odróżnieniu od pewnośd. Dlatego interpretujemy tę przesłankę w taki sposób, że 
artykuł 2.9 Porozumienia TBT nie wymaga udowodnienia faktycznego wpływu na 
handel. Warunek ten obejmuje raczej sytuację, w której przepis techniczny może 
wywierać istotny wpływ na handel innego Członka. Ponadto zauważamy, że artykuł 2.9 
Porozumienia TBT odnosi się do <<istotnego>> wpływu. Istotny oznacza 
<<wystarczająco znaczny lub ważny, aby zwrócić na niego uwagę, warty 
zauważenia>>. Przesłanka istotnego wpływu na handel oceniana jest w każdym 
przypadku indywidualnie (ad casum), przy czym mogą być tu brane pod uwagę na 
przykład dane makroekonomiczne dotyczące wolumenu · ha.ndlu ·.· .. p.or:pięazy. 
poszczególnymi członkami WTO. 

Po pierwsze, w naszej ocenie, istotny wpływ na handel wrazumieniu Porozumieni.a:TBT. 
może wywoływać nałożenie obowiązku przystosciwania automatów do gier .. 
wykorzystywanych w salonach gry na automatach :go współpracy ze specjalnym: 
teleinformatycznym systemem rejestrującym. Rynek t;:lkich automatów do gier jest 

Raport Panelu Orzekającego WTO w sprawie Stany Zjednoczone- Środki wpływające na produkcję i sprzedaż· 
papierosów goździkowych (WT/05406/R), s. 147. - .. 
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niebagatelny i to nawet uwzględniając, że maksymalna łączna liczba automatów do gier 
w salonach gier na automatach ma wynieść w skali kraju 60 000 sztuk (w sytuacji, gdy 
ceny rynkowe takich automatów kształtują się na poziomie od około 30 tysięcy złotych 
wzwyż, mowa jest o rynku wartym około dwa miliardy złotych). Przy uwzględnieniu, że 
Projekt UGH zakłada wejście w życie nowych regulacji z dniem l stycznia 2017 r., 
dochodzi do nieuzasadnionego faworyzowania tej grupy przedsiębiorców 

krajowych, którzy z różnych względów zawczasu dostosowali automaty cio 
gier do projektowanych wymogów. Przedsiębiorcy zagraniczni, wobec konieaności 
przystosowania auto.matów cio· gi<~r ·da. nowego systemu rejestrującego, nie będą 
w stanie w krótkim czasie pomiędzy planowanym wejściem w życie nowelizacji, 
a uruchomieniem· działalności salonów gier na automatach, zaoferować na polskim 
rynku wyrobów dostosowanych c!o nowych wymogów. 

. . . " . . .. 
Analogiczne uwagi, jak w przypadku konieczności przystosowania automatów do gier do 
współpracy z systemem rejestrującym, odnoszą się do projektowanych wymogów 
w zakresie zabezpieczeń przed ingerencją z zewnątrz i zapewnienia prawidłowości 

działania w sytuacji awarii automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier 
(projektowany art. 23 ust. 4 UGH wraz z rozporządzeniem, jakie ·ma być wydane na 
podstawie projektowanego art. 23d UGH). Wobec krótkiego vacatio legis Projektu UGH 
może dojść, w naszej ocenie, do faworyzowania przedsiębiorców krajowych względem 
przedsiębiorców zagranicznych i to bez żadnego racjonalnego powodu. 

Co więcej, istotny wpływ na handel pomiędzy członkami może według nas wywrzeć 
generalny zakaz posiadania automatów go gier. Przewidziane w Projekcie UGH 
wyłączenia od tego zakazu dotyczą tylko wąskiego gro~a podmiotów, do których należeć 
mają (projektowany art. 15j ust. l pkt 5 UGH) jedyni ci producenci lub 
dystrybutorzy automatów do gier, którzy posiadają siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i dokonali wymaganego urzędowego zgłoszenia. 

Projektowana regulacja wyłącza - bez żadnego racjonalnego powodu - możliwość 

legalnego posiadania automatów do gier na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 
producentów i dystrybutorów zagranicznych. Takie rozwiązanie, w sytuacji gdy 
posiadanie automatu do gjer z narus.zęnięm przepis.ów ustawy ma się wiązać z ryzykiem 

. sankqi, właściwie eiiminuJe 'z. rvnku . polskiego przedsiębiorców zagranicznych 
zajmujących się handlem takimi automatami. Gdyby bowiem nawet, hipotetycznie, 
zagraniczny producent bądź dystrybutor, chcąc spełnić wymogi projektowanej 
nowelizacji, założył w Rzeczypospolitej Polskiej spółkę dla celów prowadzenia sprzedaży 
lub dystrybucji automatów do gier na terenie kraju, to biorąc. pod uwagę czas, jaki 
wymagałoby to przedsięwzięcie, przedsiębiorca taki (w sytuacji, gdy liczba automatów 
do gier dopuszczonych do eksploatacji w skali kraju mc:l,.być limitowana) nie byłby w, 
stanie nawiązać rywalizacji rynkowej z podmiotami rodzimymi. Do czasu uruchomienia, 
przez takiego przedsiębiorcę działalności w Rzeczypospolitej Polskiej, rynek automatów • .· 
do gier byłby już - z dużym prawdopodobieństwem - zagospodarowany przez krajowych 
konkurentów. 

Istotny wpływ na handel członków WTO może mieć wreszcie sam ustawowy limif: 
automatów do gier dopuszczonych do eksploatacji w .Rzec:Żypospolit;ęj Polskiej oraz=. 
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szereg wskazanych powyżej ograniczeń i wymogów natury administracyjno-formalnej, 
dotyczących automatów do gier, urządzeń do gier i urządzeń losujących. Taki stan 
rzeczy może skutkować spadkiem zainteresowania rynkiem polskim przez 
przedsiębiorców zagranicznych oferujących tego rodzaju wyroby. 

{7} Należy mieć również na uwadze, że jeśli w konsekwencji wejścia w życie Projektu UGH 
automaty do gier, urządzenia do gier i urządzenia losujące przeznaczone na rynek polski 
musiałyby w znaczącym stopniu różnić się od dotychczas wytwarzanych urządzeń, to 
koniecZność poniesienia przez producentów kosztów dostosowania się do nowych 
wymagań mogłaby również zostać uznana za wywierającą istotny wpływ na handel 
pomiędzy członkami WTO, zwłaszcza z punktu widzenia celu, jaki pełni obowiązek 
notyfikacji przewidziany w Porozumieniu TBT. 

VI. Konsekwencje uznania Projektu UGH za "przepisy techniczne" w rozumieniu 
Porozumienia TBT 

(1) Uznanie, że Projekt UGH zawiera "przepisy techniczne" w znaczeniu przyjętym· na 
potrzeby Porozumienia TBT, oznacza, że w toku prac legislacyjnych nad Projektem UGH 
Rzeczpospolita Polska winna dochować obowiązków wynikających ze wspomnianej 
umowy międzynarodowej (nietworzenie nieuzasadnionych przeszkód w handlu, 
obowiązek notyfikacji "przepisów technicznych", brak odpowiedniego odstępu 

czasowego pomiędzy opublikowaniem "przepisów technicznych". a ich wejściem 

w życie). Konsekwencją naruszeń postanowień Porozumienia TBT może być 

odpowiedzialność międzynarodowa w ramach sporu handlowego· toczonego pod 
auspicjami organów rozstrzygania sporów WTO. 

(2) Zasady rozstrzygania sporów w ramach WTO reguluje Uzgodnienie w sprawie zasad 
i procedur regulujących rozstrzyganie sporów (dalej jako "Uzgodnienie"). Uzgodnienie 
zakłada, że dostęp do procedury spornej mają członkowie WTO, tj. państwa oraz 
organizacje międzynarodowe (członkiem WTO jest Unia Europejska). Potencjalnie 
podmioty niebędące członkiem WTO (np. stowarzyszenia przedsiębiorców) mogą 

uczestniczyć w sporze w roli tzw. amicus curiae {dosł. "przyjaciel sądu"), czyli podmiotu 
niebędącego stroną sporu, który przedstawia swoje stanowisko, w sprawie 18 • Takle 
stanowisko może być wzięte pod uwagę przez organy WTO przy rozstrzyganiu sporu. 

(3) Sposób procedowania nad Projektem UGH oraz treść merytoryczna tej regulacji mogą 
zostać uznane za naruszenie zobowiązania do przyjmowania . przez państwa 

członkowskie wro "przepisów technicznych", które ··nie: nv()qct':-niepotriebnych 
przeszkód w handlu międzynarodowym (art. 2.2. Porozumienia TBT), obowiązku 
przestrzegania procedury notyfikacji (art. 2.9. Porozumienia TBT), a takżę ząbowi~anią 
do zachowania odpowiedniego odstępu czasowego pomiędzy opublikowanierrt 
"przepisów technicznych" a ich wejściem w życie (art. 2.10. Porozumienia TBT). 

18 Szerzej A. Stępień-Trela, Procedura rozstrzygania sporów w Światowej 6~anizacji Handlu, Europejskie 
Centrum Analiz Geopolitycznych, Warszawa 2014 r., s. 65 i nast. 
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Odnośnie dwóch ostatnich z wymienionych zobowiązań, na obecnym etapie prac 
legislacyjnych niemal pewne jest, że nie zostaną ono wypełnione prawidłowo. 

Notyfikacja Projektu UGH w WTO nie została dokonana. Odnośnie zaś do zobowiązania 
z art. 2.10 Porozumienia TBT, to zgodnie z decyzją Konferencji Ministerialnej WTO 
pojęcie "odpowiedniego odstępu czasowego" należy co do zasady rozumieć 
jako okres wynoszący nie mniej niż sześć miesięcy od daty notyfikacji do 
WT019• Co więcej, Komitet do spraw Technicznych Barier w Handlu rekomenduje, żeby 
państwa zapewniały czas dłuższy niż zalecane sześciomiesięczne minimum 20 • 

Datę wejścia w życie Projektu UGH przewidziano na dzień l stycznia 2017 r. (art. 12 
Projektu UGH), w dniu 2 sierpnia 2016 r. Projekt UGH wpłynął do Sejmu a na 
posiedzeniu Sejmu w dniu 14 września 2016 r. Projekt UGH został skierowany do Komisji 
Finansów Publicznych. Niemożliwe jest zatem, aby zachowany został odpowiedni odstęp 
czasowy pomiędzy opublikowaniem przedmiotowej regulacji, a jej planowanym 
wejściem w życie (1 stycznia 2017 r.). Dokonanie pogłębionej analiŻy ewentualnego 
naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską obowiązku z art. 2.2. Porozumi,enia TBT nie jest 
co prawda przedmiotem niniejszej opinii, ale należy wskazać, że istnieje wysokie 
prawdopodobieństwo uznania "przepisów technicznych" zawartych w 
Projekcie TBT za regulacje tworzące nieuzasadnione bariery w handlu 
pomiędzy państwami zrzeszonymi w WTO. 

Porozumienie TBT dopuszcza ograniczenia w handlu międzynarodowym konieczne do 
osiągnieciauzasadnionego celu, biorąc pod uwagę zagrożenia, jakie mogłoby wywołać 
nieosiągnięcie tego celu. Zgodnie z Porozumieniem TBT, takimi uzasadnionymi celami 
są między innymi wymagania bezpieczeństwa narodowego; zapobieganie oszukańczym 
praktykom; ochrona zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi, ochrona życia i zdrowia zwierząt 
i roślin i lub środowiska (art. 2.2. Porozumienia TBT). Powyższy katalog jest otwarty, 
a WTO stoi na stanowisku, że "uzasadnionym celemn, o którym mowa powyżej, może 
być również moralność publiczna, przy czym w każdym wypadku ograniczenie w handlu 
musi być konieczne i rzeczywiście prowadzić do osiągnięcia uzasadnionego celu. 

Z uzasadnienia Projektu UGH wynika, że na nowe uregulowanie obszaru związanego 
z grami hazardowymi zdecydowano się w celu ograniczenia negatywnych skutków 
hazardu oraz przezwyciężenia istniejących nieprawidłowości poprzez wzmocnienie 
kontroli państwa nad rynkiem hazardowym. I tak, rozszerzona kontrola nad miejscami 
lokalizowania salonów do gier na automatach zapewnić ma ochronę społeczeństwa 
przed szkodliwymi skutkami hazardu. Z kolei ograniczenie katalogu podmiotów 
uprawnionych do posiadania automatów do (z nielic:znymi wyjątka.rni). podmiotów 
posiadających koncesję na prowadzenie kasyna gry LspÓłki wyko'nującej monopol 
państwa w zakresie gier na automatach jest motywawarię podniesieniem ~~ute~ności 
walki z działalnością podmiotów nielegalnie urządzających gry na automatach, a takżę . 
pozwoleniem na eJektywne zaimplementowanie regulaminów odpowiedzialnej gry 

Ministeria! Decision of 14 November 2001 on lmplementation-related l~ues and Concerns, WT/MIN(01)/17,· 
20 November 2001, para. 5.2. 
Committee on T echnica l Barriers to Tra de, Decisions and recommendations adopted by the WTO Committee 
on Technical Barriers to Tradesince 1 January 1995, 9 June 2011, G/TST/1/Rev.:J.{); s. 26~ ' 
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(egzekwowanie tego rozwiązania byłoby - zdaniem projektodawcy - niemożliwe 

w przypadku nałożenia obowiązku na różne podmioty działające w tym obszarze). 

Cele wymienione przez projektodawcę potencjalne mieszczą się w sferze 
"dopuszczalnych ograniczeń", jednakże ich konieczność do osiągnięcia zakładanych 
celów budzi wątpliwości (naruszenie zasady konieczności do osiągnięcia 
deklarowanego celu). Po pierwsze, cele realizowane przez większość państw w ramach 
sektora gier hazardowych są zbliżone, jeśli więc dane państwo w celu ich realizacji 
wprowadziło regulacje szczególnie restrykcyjne, to można założyć, że nie są one 
niezbędne do realizacji tych celów. Po drugie, cele realizowane w sektorze gier 

. h(l~ąrdoiN)'d1 , przez . kolejne . rządy .. nie ulegają zasadniczym· przeobrażeniom, 

projektodawca powinien więc wykazać, że dotychczasowe narzędzia (np. system 
. zezwoleń zamia.st monopolu państwa) zawiodły i konieczne jest ich zastąpienie regulacją 
bardziej restrykcyjną. Szczególne wątpliwości budzi również fakt, :te projektodawca, 
powołując się na konieczność ochrony społeczeństwa przed negatywnymi skutkami 
hazardu, jednocześnie chce wprowadzić państwowy monopol na ok~eślone sektory 
rynku hazardowego (automaty do gier w salonach) i zarazem dąży do znaczącego 
zwiększenia dostępności automatów do gier. Trudno jest znaleźć racjonalne argumenty 
przemawiające za tym, że gra na automacie w "państwowym" salonie różni się - w 
zakresie potencjalnych zagrożeń dla gracza - od gry w salonie prowadzonym przez 
podmiot prywatny. 

Należy wyraźnie podkreślić, że deklarowany cel ograniczenia dostępno$ci automatów do 
gier i walki z uzależnieniem od hazardu nie znajduje odzwierciedlenia w wynikającej z 
Projektu UGH maksymalnej liczby automatów do gier. Zgodnie z różnymi szacunkami w 
dacie uchwalenia obowiązującej ustawy o grach hazardowych (2009 r.) w Polsce było 
281 salonów gier na automatach wysokohazardowych i 55 000 automatów do gier o 
niskich wygranych, eksploatowanych poza salonami. gier, w tzw. punktach gier 21 • 

Zgodnie z przepisami przejściowymi UGH, od wejścia w życie tej ustawy nie były 

wydawane nowe zezwolenia na urządzanie gier na automatach do gier oraz automatach 
do gier o niskich wygranych poza kasynami (zezwolenia takie były wcześniej wydawane 
na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i 
zakładach wzajemnych). Ostatnie zezwolenia na urządzanie takich gier, wydane jeszcze 
na podstawie dawnej ustawy, wygasły w 2015 r. Zarazem zgodnie z danymi 
podawanymi w uzasadnieniu rządowego projektu nowelizacji UGH w 2015 r., w 
kasynach gry znajdowało się około 2 500 automatów do gier. Limit automatów do gier 
wynikający z nowelizacji UGH to 60 000 automatów, l!rnieszczonych w .sąJ9ną~h ,gier 
posiadających od 3 do 50 automatów. Nowe mechanizrf)y mają więc doprowadzić dó 
ponad dwudziestokrotnego zwiększenia liczby dostępnych automatów do. gier w 
stosunku do stanu obecnego, przy czym limit tęn dotyezyć ·ma automatów 
W)'sokohazardowych, a więc ~twarzających większe: ryzyko z punktu widzenia · 
uzależnienia od hazardu. Co więcej limit ten został ustalony powyżej liczby automatów 
istniejących na rynku w 2009 r., a więc w szczyto.wym momencie jego rozwoju. 
Rzeczywiste skutki projektowanej nowelizacji nie są więc spójne z jej deklarowanym 

Zob. Biuletyn Statystyczny Służby Celnej za rok 2009, s. 85. 
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celem i trudno je uznać za konieczne do osiągnięcia takiego deklarowanego celu. 
Całokształt regulacji sugeruje natomiast, że rzeczywistym celem Projektu UGH jest 
zwiększenie wpływów do budżetu państwa osiąganych z zysków z działalności w zakresie 
automatów do gier, generowanych przez podmiot realizujący monopol państwa. 

(9} Odstąpienie od notyfikowania "przepisów technicznych" w WTO może nastąpić jedynie 
w sytuacji, gdy w danym państwie występują lub grożą wystąpieniem pilne problemy 
związane z bezpieczeństwem, zdrowiem, ochroną środowiska lub bezpieczeństwem 
narodowym (tzw. tryb pilny wskazany w art. 2.10. Porozumienia TBT przewiduje, że 
notyfikacja przepisów i dyskusja nad nimi może nastąpić już po przyjęciu przez państwo 
przedmiotowych nPrzepisów technicznych"). Z zachowania obowiązku zapewnienia 
wspomnianego wcześniej "odpowiedniego odstępu czasowego" również może zwolnić 
jedynie prowadzenie prac w trybie pilnym (art. 2.12. Porozumienia TBT). 

(10} Realizacja przywołanych wyżej celów nowelizacji ustawy o grach hazardowych nie 
wymaga jednak postępowania w trybie pilnym, co potwierdza fakt, że projektodawca 
nie wskazuje takiej okoliczności w uzasadnieniu Projektu UGH, a także fakt braku 
zgłoszenia Projektu UGH jako · "pilnegą projektu ustawy" w krajowym procesie 

. . . . . ·-. .. . . . . . 

ustawodawczym (art. 123 Konstytucji RP, art. 71 i nast. Regulaminu Sejmu RP). 

(11} W razie zaistnienia sporu w ramach WTO, ocena, czy brak notyfikacji Projektu UGH oraz 
krótki okres vacatio legis są uzasadnione, względnie, czy "przepisy techniczne" zawarte 
w Projekcie UGH zaliczają się do kategorii dopuszczalnych ograniczeń w handlu 
międzynarodowym/ będzie dokonywana indywidualnie i odwołanie się do wcześniej 
rozpatrzonych spraw może mieć charakter jedynie poglądowy. W tym kontekście warto 
odnotować, że w jednym z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
uznano, że Republika Grecka nie wykazała, że wykorzystała wszelkie środki techniczne 
i organizacyjne mogące prowadzić do osiągnięcia celu realizowanego przez to państwo 
członkpwskie przy. zastosowaniu środków mniej restrykcyjnych dla wymiany 
wewnątrzwspólnotowej (nawet biorąc pod uwagę specyfikę sektora gier hazardowych). 
W tym przypadku sprawa dotyczyła zakazu bardzo daleko posuniętego, który obejmował 
zakaz instalowania w Grecji wszelkich gier elektrycznych, elektromechanicznych i 
elektronicznych, w tym wszelkich gier komputerowych, we wszelkich miejscach 
publicznych i prywatnych z wyjątkiem kasyn22 • Powyższe stanowisko Trybunału można 
-w naszej ocenie- uznać za aktualne również na gruncie Projektu UGH w kontekście 
Porozumienia TBT. 

22 Wyrok z dnia 26 października 2006 r., Komisja/Grecja, C 65/05, EU:C:2006:673; 
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