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MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Stanisław KARCZEWSKI
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 76. posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r. ustawę

o zmianie ustawy o grach hazardowych.

Z wyrazami szacunku
(-) Marek Kuchciński

U S T AWA
z dnia 17 stycznia 2019 r.
o zmianie ustawy o grach hazardowych
Art. 1. W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 165, 650, 723, 1629 i 2354) w art. 86:
1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej są przeznaczone na
przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych,
rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, rozwój
turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa oraz zadania
określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej.”;
2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6.

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do
spraw zdrowia i ministrem właściwym do spraw turystyki określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji
zadań, o których mowa w ust. 4, tryb składania wniosków oraz przekazywania
środków, uwzględniając racjonalność i ciągłość finansowania zadań oraz kontroli
sposobu wydatkowania środków funduszu.”.
Art. 2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 86 ust. 6
ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 86 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1,
jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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