
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 23 października 2014 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 września 

2014 r. ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych, wprowadza do jej tekstu następujące 

poprawki: 

1)  w art. 1 w pkt 1, w ust. 1b w zdaniu pierwszym wyrazy „wartość puli wygranych 

nie przekracza piętnastokrotności kwoty bazowej, o której mowa w art. 70,” 

zastępuje się wyrazami „wartość puli wygranych jest wyższa od kwoty bazowej, 

o której mowa w art. 70, oraz nie przekracza piętnastokrotności tej kwoty,”; 

2)  w art. 1 w pkt 1, w ust. 1b w zdaniu trzecim skreśla się użyty po raz drugi wyraz 

„organizowanych”; 

3)  w art. 1 w pkt 2, w pkt 4 wyrazy „ust. 1a i 1b” zastępuje się wyrazami „ust. 1a lub 

1b”; 

4)  w art. 1 w pkt 3 lit. a i b otrzymują brzmienie: 

„a) ust. 3a otrzymuje brzmienie:  

„3a. Zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których 

mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b, 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.”, 

b) ust. 4a otrzymuje brzmienie: 

„4a. Zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których 

mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b, urządzanych na obszarze właściwości 

miejscowej więcej niż jednego naczelnika urzędu celnego, dokonuje się 
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naczelnikowi urzędu celnego właściwemu według miejsca zamieszkania 

lub siedziby wnioskodawcy.”,”; 

5)  w art. 1: 

a) w pkt 3 w lit. c, w ust. 8 wyrazy „w których wartość puli wygranych nie 

przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, oraz loterii fantowych lub 

gry bingo fantowe w których wartość puli wygranych nie przekracza 

piętnastokrotności kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, urządzanej przez 

organizację pożytku publicznego,” zastępuje się wyrazami „o których mowa 

w art. 7 ust. 1a lub 1b,”, 

b) w pkt 4: 

– w lit. a, w ust 2 wyrazy „w których wartość puli wygranych nie przekracza 

kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, albo loterii fantowej lub gry bingo 

fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza piętnastokrotności 

kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, urządzanej przez organizację 

pożytku publicznego,” zastępuje się wyrazami „o których mowa w art. 7 

ust. 1a lub 1b,”, 

– w lit. b, w ust 3 wyrazy „w których wartość puli wygranych nie przekracza 

kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, oraz do zgłoszenia loterii fantowej 

lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza 

piętnastokrotności kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, urządzanej przez 

organizację pożytku publicznego,” zastępuje się wyrazami „o których mowa 

w art. 7 ust. 1a lub 1b,”, 

c) w pkt 5, w ust. 5 wyrazy „w których wartość puli wygranych nie przekracza 

kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, albo organizacja pożytku publicznego 

urządzająca loterię fantową lub grę bingo fantowe, w których wartość puli 

wygranych nie przekracza piętnastokrotności kwoty bazowej, o której mowa 

w art. 70, informuje organ, któremu dokonała zgłoszenia,” zastępuje się 

wyrazami „o których mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b, informuje organ, któremu 

dokonał zgłoszenia,”; 

6)  w art. 1 w pkt 7, w ust. 3 wyraz „audiotekstowych” zastępuje się wyrazem 
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„audioteksowych”; 

7)  art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4. 1. Złożony przez organizację pożytku publicznego wniosek 

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe, 

w których wartość puli wygranych nie przekracza piętnastokrotności kwoty 

bazowej, o której mowa w art. 70 ustawy zmienianej w art. 1, nierozpatrzony do 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, traktuje się jako zgłoszenie takiej gry 

w rozumieniu art. 7 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1. 

2. Do puli wygranych, o której mowa w art. 7 ust. 1b zdanie trzecie ustawy 

zmienianej w art. 1, nie wlicza się puli wygranych z gier prowadzonych na 

podstawie art. 7 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, uzyskanych przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy.”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 września 

2014  r. ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych, postanowił wprowadzić do niej 7 

poprawek. 

Przyjmując poprawkę nr 1 Senat postanowił przesądzić, że organizacje pożytku 

publicznego mogą prowadzić na dotychczasowych zasadach gry fantowe, w których pula 

wygranych nie przekracza kwoty bazowej. Analiza art. 7 ust. 1a w związku dodawanym do 

tego przepisu ust. 1b prowadzi bowiem do wniosku, że wbrew intencjom ustawodawcy, nowa 

norma może pogorszyć sytuację organizacji pożytku publicznego. Art. 7 ust. 1a pozwala 

wymienionym tam podmiotom organizować w praktyce nieograniczoną liczbę gier pod 

warunkiem, że jednorazowa pula wygranej nie przekroczy kwoty bazowej. Organizacje 

pożytku publicznego będą mogły w oparciu o art. 7 ust. 1b zorganizować tylko tyle gier, aby 

w roku kalendarzowym nie przekroczyć trzydziestokrotności kwoty bazowej. Dodatkowo, 

analizowane przepisy nie rozstrzygają o tym, czy organizacja pożytku publicznego może 

prowadzić gry fantowe w oparciu art. 7 ust. 1a i ust. 1b, czy też tylko na podstawie ust. 1b, a 

ponadto – czy do trzydziestokrotności kwoty bazowej, której nie może przekroczyć pula 

wygranych, należy wliczać także wygrane z gier, o których mowa ust. 1a.  

Uchwalając poprawkę nr 4 Senatorowie postanowili skreślić zmianę polegającą na 

dodaniu do ustawy nowych przepisów i zastąpić je modyfikacją już obowiązujących norm 

prawnych. W świetle naczelnej dyrektywy Zasad techniki prawodawczej, zgodnie z którą 

przepisy ustawy redaguje się zwięźle i syntetycznie, unikając nadmiernej szczegółowości, 

zbędne jest dodawanie do art. 32 ustawy o grach hazardowych nowych ust. 3b i 4b, skoro ten 

sam efekt, unikając zbędnej kazuistyki, można osiągnąć zmieniając już obowiązujące 

przepisy.  

Z tych samych powodów Senat przyjął poprawkę nr 5, zastępując długie, powtarzające 

się w kilku przepisach wyliczenia, techniką odesłania. 

Poprawka nr 7 polega na takiej modyfikacji zawartego w noweli przepisu 

przejściowego, aby w sposób nie budzący wątpliwości rozstrzygał on problemy 

intertemporalne związane z wejściem ustawy w życie. Zgodnie z art. 4 noweli, do 

postępowań wszczętych i niezakończonych w pierwszej instancji w sprawach wydania lub 
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zmiany zezwoleń dotyczących loterii fantowych lub gry bingo fantowe wobec podmiotów, o 

których mowa w art. 7 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1, stosuje przepisy ustawy zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Przepis ten wyraża oczywistą zasadę, w 

świetle której, przy braku innej regulacji, nowe przepisy stosuje się wprost od dnia ich 

wejścia w życie. Dodatkowo, ustawodawca ograniczył zakres jego stosowania tylko do 

postępowań wszczętych i niezakończonych w pierwszej instancji, co pozostawia otwartą 

odpowiedź na pytanie, jakie przepisy należy stosować w sprawach toczących się już w 

drugiej instancji. Zdaniem Senatorów kwestiami, które przede wszystkim winien uregulować 

ustawodawca, są: 

- po pierwsze, przesądzenie o dalszym losie wniosków o udzielenie organizacji pożytku 

publicznego zezwolenia na prowadzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe, w których 

wartość puli wygranych nie przekracza piętnastokrotności kwoty bazowej (po wejściu ustawy 

w życie będą one podlegały jedynie zgłoszeniu), 

- po drugie, rozstrzygnięcie, czy do puli wygranych, o których mowa w dodawanym do 

art. 7 ustawy o grach hazardowych ust. 1b, wlicza się pule wygranych z gier prowadzonych 

na podstawie art. 7 ust. 1a, uzyskane przed dniem wejścia w życie analizowanej noweli. 

Poprawki nr 2, 3 i 6 zmierzają do zapewnienia ustawie spójności terminologicznej. 

 

 

 

 

 

 

 


