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Warszawa, dnia 14 października 2014 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych 

(druk nr 719) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych zmierza do 

zwolnienia organizacji pożytku publicznego z obowiązku uzyskania zezwolenia na 

prowadzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o grach hazardowych, loterie fantowe, gry bingo fantowe i 

loterie promocyjne mogą być urządzane na podstawie zezwolenia udzielanego przez 

dyrektora izby celnej.  

Z kolei loterie fantowe lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie 

przekracza kwoty bazowej określonej w art. 70 ustawy, mogą być urządzane po dokonaniu 

ich zgłoszenia naczelnikowi urzędu celnego, nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia 

gry (art. 7 ust. 1a). Kwota bazowa, o której mowa w art. 70, dla danego roku kalendarzowego 

jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 

wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym GUS. 

Wyjątek od zasady, zgodnie z którą prowadzenie gier fantowych wymaga zezwolenia 

dyrektora izby celnej ma, według Wnioskodawców noweli, znaczenie jedynie marginalne. 

Praktyczne zrównanie sytuacji prawnej podmiotów posiadających status organizacji 

pożytku publicznego, które fundusze z gier przeznaczają realizację celów społecznych i 

dobroczynnych, z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą polegającą na 

organizowaniu gier hazardowych, nie ma także uzasadnienia w świetle celów ustawy. 
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W ust. 1b dodawanym do art. 7 ustawy o grach hazardowych zaproponowano, aby 

loterie fantowe oraz gry bingo fantowe w których wartość puli wygranych nie przekracza 

piętnastokrotności wspomnianej wyżej kwoty bazowej, mogły być urządzane przez 

organizację pożytku publicznego po dokonaniu ich zgłoszenia naczelnikowi urzędu celnego. 

Łączna wartość puli wygranych w loteriach fantowych lub w grze bingo fantowe 

prowadzonych przez organizację pożytku publicznego na podstawie zgłoszenia nie będzie 

mogła przekroczyć w ciągu roku kalendarzowego trzydziestokrotności kwoty bazowej.  

Organizator gry objętej zgłoszeniem będzie do niego dołączał oświadczenie osoby 

nadzorującej oraz osoby bezpośrednio prowadzącej grę o znajomości przepisów ustawy w 

zakresie odpowiednio loterii fantowych lub gry bingo fantowe oraz informował naczelnika 

urzędu celnego o każdej zmianie regulaminu gry nie później niż w terminie 3 dni od dnia 

dokonania zmiany. 

W art. 1 w pkt 7 noweli dokonano zmiany polegającej na zwolnieniu od kary pieniężnej 

uczestników loterii promocyjnych, loterii audioteksowych, loterii fantowych i gry bingo 

fantowe. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 75. posiedzeniu w dniu 26 września b.r. pochodziła z 

przedłożenia poselskiego. Projekt wpłynął do Sejmu w dniu 1 kwietnia 2014 r. (druk 

sejmowy nr 2510) i został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Finansów 

Publicznych.  

W toku prac nad projektem ustawy, dodano do niego zmianę polegającą na zwolnieniu 

od kary pieniężnej uczestników loterii promocyjnych, loterii audioteksowych, loterii 

fantowych i gry bingo fantowe oraz przepisy przejściowe. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 305 posłów, przy 3 głosach przeciw i 136 

wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) W ust. 1b dodawanym do art. 7 ustawy o grach hazardowych zaproponowano, aby 

loterie fantowe oraz gry bingo fantowe w których wartość puli wygranych nie 

przekracza piętnastokrotności kwoty bazowej, mogły być urządzane przez organizację 
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pożytku publicznego po dokonaniu ich zgłoszenia naczelnikowi urzędu celnego. Łączna 

wartość puli wygranych w loteriach fantowych lub w grze bingo fantowe 

organizowanych przez organizację pożytku publicznego na podstawie zgłoszenia nie 

będzie mogła przekroczyć w ciągu roku kalendarzowego trzydziestokrotności kwoty 

bazowej. Na podstawie obowiązującego już art. 7 ust. 1a, osoby fizyczne, osoby prawne 

lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą urządzać, po 

dokonaniu ich zgłoszenia naczelnikowi urzędu celnego, loterie fantowe lub gry bingo 

fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej. Analiza 

obydwu przepisów prowadzi do wniosku, że wbrew intencjom ustawodawcy, art. 7 ust. 

1b może stanowić źródło dyskryminacji organizacji pożytku publicznego. Art. 7 ust. 1a 

pozwala bowiem 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 tez 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. Przedstawiona niżej 

propozycja poprawki zmierza do usunięcia przedstawionych wątpliwości 

interpretacyjnych mogących prowadzić do nierównego traktowania podmiotów 

organizujących gry fantowe, usuwając zbędne powtórzenia oraz respektują zasadę, 

zgodnie z którą ustęp powinien być w miarę możliwości jednostką jednozdaniową. Jej 

ewentualne przyjęcie wymaga jednak podjęcia merytorycznej decyzji w zakresie 

wielokrotności kwoty bazowej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w art. 7 po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu: 

„1b. Loterie fantowe oraz gry bingo fantowe w których wartość puli wygranych nie 

przekracza piętnastokrotności kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, mogą być 

urządzane przez organizację pożytku publicznego po dokonaniu ich zgłoszenia. 

Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia tej gry.  
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1c. Łączna wartość puli wygranych w grach, o których mowa w ust. 1a lub 1b, nie 

może przekroczyć w ciągu roku kalendarzowego ……………krotności kwoty bazowej, o 

której mowa w art. 70.”;”; 

 

2) W świetle naczelnej dyrektywy Zasad techniki prawodawczej, zgodnie z którą przepisy 

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

wydaje się 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.  

Propozycja poprawki 

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 naczelnikowi urzędu celnego właściwemu 

według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy.”; 

 

Zapewnieniu ustawie zwięzłości oraz jednolitości terminologicznej służą także 

przedstawione poniżej propozycje poprawek. 

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 
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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 4 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,”, 

d) 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,”; 

 

3) Zgodnie z art. 4 noweli, do postępowań wszczętych i niezakończonych w pierwszej 

instancji w sprawach wydania lub 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 sprawach toczących się już w drugiej 

instancji. Wydaje się, że w problemami intertemporalnymi, które 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 (w przypadku przyjęcia poprawki opisanej w pkt 1 
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nin. opinii - w art. 7 ust. 1c), wlicza się pule wygranych z gier prowadzonych na 

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

Propozycja poprawki 

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, nie rozpatrzony 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 art. 7 ust. 1b (w przypadku przyjęcia poprawki 

opisanej w pkt 1 nin. opinii - w art. 7 ust. 1c) 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.” 

 

 

 

Poprawki o charakterze terminologicznym: 

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

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

„audioteksowych”. 
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